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ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนเมษำยน – พฤษภำคม 2563 

WONDERFUL EUROPE 
เที่ยวยุโรปตะวนัออกสุดคุ้ม 10 วนั 7 คนื 

ออสเตรีย ฮังกำรี สโลวกั เชก เยอรมนี  

• บินตรงสู่กรุงเวียนนำ  ชมพระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ท่ีวิจติรตระกำรตำ 

• ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบอนัเลื่องช่ือเพื่อชมควำมงำมของทิวทัศน์และอำรยะธรรมฮังกำรี 

• สัมผัสมนตร์เสน่ห์ที่เก่ำและใหม่ของกรุงปรำก (Prague) เป็นเมืองมรดกโลกให้ชวนหลงใหล 

• พกัเมืองมรดกโลกที่เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้ำงำมแห่งโบฮีเมยี                   

• เข้ำชมควำมงำมของปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปรำสำทเจ้ำหญิงนิทรำ 

• เต็มอิม่กับธรรมชำติ ท่ีสุดแสนงดงำมของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้ำนมรดกโลกอำยุกว่ำ 4,500 ปี 

• เมนูพเิศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขำหมูเยอรมัน และ ซุปกุลำซ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 
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วันแรกของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย ประตู 4 แถว H 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันที่สองของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ – เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุนน์ – บูดำเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
07.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเวทชำท กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของ
พระรำชวังเชินบรุนน์  (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซ่ึงมีประวัติการสร้างมาตั้ งแต่กลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างขึ้นใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งใน
ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึง
ไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส จากนั้นน าชมบริเวณรอบ
นอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้ร้างขึ้นใน
ปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี 
หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara 
,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง
เวียนนา 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน  
บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ

ฮงัการี (Hungary) ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารย
ธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงาม
ติดอนัดับโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ อนัเล่ืองช่ือ ชมความงามของ
ทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอด
สูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น ้ าดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใช้ในการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษ
เช่นกัน (กำรล่องเรือขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดุหนำว น ้ำในแม่น ้ำอำจกลำยเป็นน ้ำแข็ง จนไม่
สำมำรถล่องเรือได้ ทำงบริษัทขอคืนเงินจ ำนวน 5 ยูโรต่อท่ำน)    

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ซุปกูลำซหมู) 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำมของกำรเดินทำง  บูดำเปสต์ – McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf – บรำติสลำวำ – เบอร์โน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคาร

พระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวม
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มงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก  
หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระ
บรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด
ชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดย
กลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมืองปาร์นดอร์ฟ เพื่อน าท่านสู่ McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
บ่ำย ให้เวลาท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
*** เนื่องจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ ถ้ำหำกคณะใดตรงกับวันอำทิตย์ในวันน้ัน ทำงบริษัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบรำติสลำว่ำ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศสโลวกั ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava Castle) ซ่ึงเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ตั้งอยู่
บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) เมืองใหญ่อนัดบัสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT BRNO หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง  เบอร์โน – ปรำก – ปรำสำทปรำก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่ กรุงปรำก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

โกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
บ่ำย น าเขา้ชม ปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึ้นอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหำวิหำร เซนต์วิ
ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14  นับว่า เป็นมหาวิหาร
สไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพ
ของกษตัริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4 , พระเจา้เฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น 
(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงใน
ส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้ งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ 
(Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบน สะพำนชำร์ล 
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(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระ
เจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นน าท่านเดินสู่ประตู
เมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให้เวลา
ท่านอิสระเดินเล่น และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง  ปรำก – คำร์โลวี วำรี – เชสกีค้รุมลอฟ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคำร์โลวี วำรี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ

เช็ค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศูนยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ี
นิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองด่ืมน ้าแร่ซ่ึงตอ้ง
ด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนท่ีมีปากยืน่ออกมาเหมือนกาน ้า 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเพชรน ้ างามแห่ง

โบฮีเมีย เมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ี
ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัไดรั้บการ
อนุรักษแ์ละขึ้นทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก น าชม ปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณ
รอบนอก ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก 
มีอายุเก่าแก่กวา่ 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่า
คลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม BELEVUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 *** กรณีโรงแรมที่พักในเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ไม่เพียงพอต่อคณะ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ำยไปนอนเมือง

ข้ำงเคียงทดแทน *** 

วันที่หกของกำรเดินทำง    เชสกีค้รุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็น

เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป ซ่ึง
มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ยกษตัริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนั
เล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย  
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บ่ำย น าชม จัตุรัสมำเรียน พลำสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค 
บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้ งของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสร้างขึ้นในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ี
จะออกมาเตน้ร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั 
เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็น
เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ช้เมืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขน
ถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเท่ำ 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง           ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินส์บรูก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรีย เพื่อน าท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย  หงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดาร
ของห้องต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรง
โปรดปรานยิ่ง ** หำกคณะไม่สำมำรถเข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ได้  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้ำงำน
ท่ำนละ 13 ยูโร และถ่ำยรูปด้ำนนอกกับปรำสำทนอยชวำนสไตน์ เป็นกำรทดแทน ** 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ขำหมูเยอรมัน) 
บ่ำย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของ

ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอิน ซ่ึงค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกัษณะแคบๆแทรก
ตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองค ำ (Golden Roof) เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครอง
แควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่ำ 

วันที่แปดของกำรเดินทำง       อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ี
อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
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เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัค์
แห่งความฝัน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ชม ถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-
1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955, ผ่าน
พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม SENATOR หรือเทียบเท่ำ 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง        เวียนนำ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 เดินทางสู่ สนำมบินชเวทชำท กรุงเวียนนำ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  
14.35 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937 

วันที่สิบของกำรเดินทำง       กรุงเทพฯ   

05.35 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************* 

หมำยเหตุ 
❖ เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
❖ ***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีกำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
❖ ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
❖ โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่

สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัรำค่ำบริกำร   

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 
พกัมีเตียง/ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

4-13 เม.ย.63 69,900.- 69,900.- 9,900.- 

5-14 เม.ย.63 69,900.- 69,900.- 9,900.- 

8-16 เม.ย.63 67,900.- 67,900 9,900.- 

9-18 เม.ย.63 76,900.- 76,900.- 9,900.- 

10-19 เม.ย.63 76,900.- 76,900.- 9,900.- 

11-20 เม.ย.63 76,900.- 76,900.- 9,900.- 

12-21 เม.ย.63 69,900.- 69,900.- 9,900.- 

1-10 พ.ค.63 59,900.- 59,900.- 9,900.- 

16-25 พ.ค.63 59,900.- 59,900.- 9,900.- 

**โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบ ุหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมือง 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 
บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
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- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
อัตรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ผูย้ืน่วีซ่าตอ้งช าระท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 – 4,000 บาท) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน, พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร/ลูกคา้1ท่าน) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร/ลูกคา้1ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษา
อยูเ่ท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง
ไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวี
ซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่

บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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❖ กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง 
จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัว

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 

วันกอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

 



 

    หนา้ 13 จาก 15 VIE-TG022 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ….................................…………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื........................................อเีมล........................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….............… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                    เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)..................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


