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WONDERFUL EUROPE

เทีย่ วยุโรปตะวันออกสุ ดคุ้ม 10 วัน 7 คืน
ออสเตรีย ฮังกำรี สโลวัก เชก เยอรมนี
ราคาเริ่ มต้น

58,800.บาท/ท่าน
•
•
•
•
•
•
•

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนกุมภำพันธ์ -มิถุนำยน 2562

บินตรงสู่ กรุงเวียนนำ ชมพระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ทีว่ จิ ติ รตระกำรตำ
ล่องเรือแม่ นำ้ ดำนูบอันเลือ่ งชื่อเพือ่ ชมควำมงำมของทิวทัศน์ และอำรยะธรรมฮังกำรี
สั มผัสมนตร์ เสน่ ห์ทเี่ ก่ำและใหม่ ของกรุงปรำก (Prague) เป็ นเมืองมรดกโลกให้ ชวนหลงใหล
พักเมืองมรดกโลกทีเ่ ชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนำ้ งำมแห่ งโบฮีเมีย
เข้ ำชมควำมงำมของปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้ นแบบของปรำสำทเจ้ ำหญิงนิทรำ
เต็มอิม่ กับธรรมชำติ ทีส่ ุ ดแสนงดงำมของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้ำนมรดกโลกอำยุกว่ ำ 4,500 ปี
เมนูพเิ ศษ,, เป็ ดอบโบฮีเมียน ขำหมูเยอรมัน และ ซุปกุลำซ
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วันแรกของกำรเดินทำง
กรุ งเทพฯ
22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ ำงประเทศ เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินไทย ประตู 4 แถว H
พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
วันที่สองของกำรเดินทำง
กรุ งเทพฯ – เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุ นน์ – บูดำเปสต์ – ล่ องเรือแม่ น้ำดำนูบ
01.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
07.00 น.
เดิ นทางถึง สนำมบินเวทชำท กรุ งเวียนนำ ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะ
เปลี่ยนเป็ น 6 ชัว่ โมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาเข้าชมความงดงามของ
พระรำชวั ง เชิ น บรุ น น์ (Schoenbrunn Palace) แห่ ง ราชวงศ์ ฮัป สเบิ ร์ ก ซึ่ งมี ป ระวัติ ก ารสร้ า งมาตั้ง แต่ ก ลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องใน
ระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ ง
ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
บ่ ำย
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมื องที่ ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิ ลปวัฒ นธรรมของชนหลายเชื้ อชาติ ที่มีอารย
ธรรม รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งแม่น้ าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงาม
ติ ดอันดับ โลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่ งแม่น้ าดานู บ นาท่ าน ล่ องเรื อแม่ น้ำดำนู บ อันเลื่ องชื่ อ ชมความงามของ
ทิ วทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ในช่ วง 600-800 ปี มาแล้วที่ ต้ งั เรี ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงามเป็ นที่ร่ าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอด
สู งถึ ง 365 ยอด นอกจากนี้ ท่ านจะได้ช ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่ งแรกที่ ส ร้ างข้ามแม่ น้ าดานู บ โดยนาย
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุ กชิ้ นที่ ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษ
เช่ นกัน (กำรล่ องเรื อขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่ วงฤดุห นำว น้ำในแม่ น้ำอำจกลำยเป็ นน้ำแข็ง จนไม่
สำมำรถล่ องเรือได้ ทำงบริษทั ขอคืนเงินจำนวน 10 ยูโรต่ อท่ ำน)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (ซุ ปกูลำซหมู)
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สำมของกำรเดินทำง
บูดำเปสต์ – McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf – บรำติสลำวำ – เบอร์ โน
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่ งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของอาคาร
พระราชวังโบราณ แล้วชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ จดั พิ ธีสวม
มงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่ งเป็ น กษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถ
มาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่ งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก
หลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระ
บรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด
ชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่ งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดย

หน ้า 2 จาก 15

VIE-TG022

กลุ่ มชาวประมงฮังกาเรี ย น จากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องปาร์ นดอร์ ฟ เพื่ อน าท่ านสู่ McArthurGlen Designer
Outlet in Parndorf
เที่ยง
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
บ่ ำย
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่ นๆอี ก
มากมาย
*** เนื่องจำก OUTLET จะปิ ดทำกำรในวันอำทิตย์ ถ้ ำหำกคณะใดตรงกับวันอำทิตย์ ใ นวันนั้น ทำงบริ ษัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งบรำติสลำว่ ำ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava Castle) ซึ่ งเป็ นอาคารทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่
บนเนิ นเขา ริ มฝั่งแม่น้ าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่ งนี้ จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองเบอร์ โน (Brno) เมืองใหญ่อนั ดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เบอร์ โน – ปรำก – ปรำสำทปรำก
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรุ งปรำก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดี ตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย ซึ งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
บ่ ำย
นาเข้าชม ปรำสำทแห่ งปรำก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยูบ่ นเนิ นเขาตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย
Borivoj แห่ งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหำวิหำร เซนต์ วิ
ตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหาร
สไตล์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งปราก ซึ่ งพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพ
ของกษัตริ ยส์ าคัญในอดี ต เช่ น พระเจ้าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิ มิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น
(กรณี มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุ ญาตให้เข้าชม) แล้วชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งใน
ส่ วนที่ เก่ าแก่ ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ ประทับของเจ้าชายโบฮี เมี ยนทั้งหลาย แล้วเดิ นชมย่านช่ างทองโบราณ
(Golden Lane) ซึ่ งปั จจุบนั มีร้านขายของที่ ระลึก วางจาหน่ ายอยู่มากมาย จากนั้นนาท่านเดิ นเล่นบน สะพำนชำร์ ล
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่น้ าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระ
เจ้าชาร์ ลที่ 4 ชมรู ปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ ต้ งั อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นนาท่ านเดิ นสู่ ประตู
เมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ สวยงามและยังตี บอกเวลาทุกๆชัว่ โมง ให้เวลา
ท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
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เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม NH PRAGUE หรือเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำของกำรเดินทำง
ปรำก – คำร์ โลวี วำรี – เชสกีค้ รุมลอฟ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคำร์ โลวี วำรี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐ
เช็ค เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่ งปัจจุบนั เป็ นที่
นิยมของผูค้ นทัว่ โลกที่จะมาใช้บริ การรักษาสุ ขภาพตามความเชื่ อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิ ญทดลองดื่มน้ าแร่ ซ่ ึ งต้อง
ดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ า
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์ โบฮีเมียน)
บ่ ำย
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมื องที่ ได้ชื่ อว่าเป็ นเพชรน้ างามแห่ ง
โบฮีเมีย เมืองที่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้
ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่ มีอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการ
อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของโลก นาชม ปรำสำทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริ เวณ
รอบนอก ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก
มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่ งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณคุง้ น้ า ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่า
คลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม HOTEL MLYN หรือเทียบเท่ ำ
วันที่หกของกำรเดินทำง
เชสกีค้ รุ มลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่ น
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ยังเป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรป ซึ่ ง
มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริ ยม์ าก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่ งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
เที่ยง
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
บ่ ำย
นาชม จัตุรัส มำเรี ยน พลำสท์ (Marienplatz) ถื อว่าเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้นของประวัติ ศ าสตร์ แ ละธุ ร กิ จของนครมิ ว นิ ค
บริ เวณนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของศาลาว่าการเมื องที่ มีรู ปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ที่ งดงามซึ่ งสร้ างขึ้ น ในช่ ว งปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสู ง 85 เมตร ซึ่ งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้ าชมตุ๊กตาไขลานที่
จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (Fussen) เป็ นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน
เป็ นที่ต้ งั ปราสาทของกษัตริ ยบ์ าวาเรี ย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพ เป็ น
เมืองสุ ดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่ เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้ เป็ นจุดแวะพักขน
ถ่ายสิ นค้า และซื้ อขายเกลือมาแต่โบราณ
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
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เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม LUITPOLDPARK หรือเทียบเท่ ำ
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
ฟุสเซ่ น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินส์ บรู ก
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่ สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรี ย เพื่ อนาท่ านเดิ นทางขึ้ นปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein
Castle) นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิ ทราในดิสนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่ งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดาร
ของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริ ชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรง
โปรดปรานยิ่ง
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (ขำหมูเยอรมัน)
บ่ ำย
ออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นที โรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิน ซึ่ งคาว่าอินส์บรู คนั้น แปลว่า สะพานแห่ งแม่น้ าอิน มีลกั ษณะแคบๆแทรก
ตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองคำ (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
เขตเมืองเก่า สร้างขึ้ นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่ วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ ประทับของผูป้ กครอง
แคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่ ำ
วันที่แปดของกำรเดินทำง
อินส์ บรู ค – ฮัลสตัท – เวียนนำ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยู่บนอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่ งออสเตรี ย และ
เป็ นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์
แห่งความฝัน
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง
บ่ ำย
ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดิ นทางต่อสู่ กรุ งเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติ ข องทิ วเขาสู ง และพื้ นที่ อนั เขี ยวชอุ่มของป่ าไม้แห่ งออสเตรี ย ชม ถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ที่
แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.18631869 แต่ ต ัวอาคารได้ถู ก ท าลายไปในระหว่า งสงครามโลกครั้ งที่ 2 และเปิ ดใหม่ อี ก ครั้ งในปี ค.ศ.1955, ผ่ า น
พระราชวังฮอฟเบิ ร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็ นกลุ่ มอาคารที่ เคยเป็ นที่ ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
ค่ำ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเท่ ำ
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วันที่เก้ ำของกำรเดินทำง
เวียนนำ – กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่ สนำมบินชเวทชำท กรุ งเวียนนำ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937
***คณะเดินทำงตั้งแต่ วนั ที่ 10 เม.ย. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทำง เวลำ 14.35 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลำ 05.35 น.***
วันที่สิบของกำรเดินทำง
กรุ งเทพฯ
05.20 น.
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************

หมำยเหตุ
❖ บริษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ ำชดเชยควำมเสี ยหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษทั ฯ ไม่ สำมำรถควบคุม
ได้ เช่ น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ ำช้ ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองไม่ อนุญำตให้ เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ ำเมืองของแต่ ละประเทศไม่ อนุญำตให้ เข้ ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่ มสี นำ้
เงิน) เดินทำง หำกท่ ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
❖ บริษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่ องเที่ยว โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
❖ บริษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ ำบริกำร โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
❖ กรณีที่คณะไม่ ครบจำนวน 15 ท่ ำน ทำงบริษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทั ฯ จะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบล่ วงหน้ ำ
14 วันก่ อนกำรเดินทำง
❖ เมือ่ ท่ ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ ำท่ ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขของหมำยเหตุทุกข้ อแล้ ว
❖ ***ร้ ำนค้ ำในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทำกำรในวันอำทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์กำรย้ ำยเมืองที่เข้ ำพัก เช่ น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ ำพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสม
❖ ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทั ฯจะไม่ ขอ
รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
❖ โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ ำง ๆ ที่ไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำโดยทำงบริษทั ฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
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อัตรำค่ ำบริกำร

กำหนดกำรดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ำน

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
1-10 มี.ค. 62
15-24 มี.ค. 62
22-31 มี.ค. 62
10-19 เม.ย. 62
1-10 พ.ค. 62
12-21 พ.ค. 62
29 พ.ค.-7 มิ.ย. 62
6-15 มิ.ย. 62
20-29 มิ.ย. 62

58,800.59,800.59,800.59,800.75,900.62,900.62,900.62,900.62,900.62,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.11,500.11,500.11,500.11,500.11,500.11,500.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 7 ปี เข้ ำพักแบบไม่ มีเตียงเสริ ม **
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ ระบุวนั เดิ นทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 ค่าประกันภัยการเดิ นทางรายบุ คคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ) ค่าประกันอุบตั ิ เหตุคุม้ ครองใน
ระหว่างการเดิ นทางวงเงิ นไม่เกิ นท่ านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงินไม่เกิ นท่านละ 500,000
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดิ นทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
- **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
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- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 ค่ ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ ำนเอง
 ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้ น (ผู้ยนื่ วีซ่ำต้ องชำระเงินตรงกับศูนย์ ยนื่ วีซ่ำในวันยืน่ เป็ นจำนวนเงินโดยประมำณ 3,000 บำท)
 ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น, พนักงำนขับรถ (18 ยูโร)
 ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ จำกเมืองไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร )
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
❖ ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
❖ ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริ ษทั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
❖ เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
❖ หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมี ข้ นั ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมื อนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุ คคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
❖ หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่ านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
❖ เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่า
หรื อ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จาเป็ นทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่ วีซ่ำและกำรยืน่ ขอวีซ่ำ
1. การพิ จารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่ บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้องจะช่ วยให้การพิ จารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึ ง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษา
อยูเ่ ท่านั้น
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4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้อง
ไปยื่นคาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย เนื่ องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวี
ซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่ านที่ ใส่ ปกหนังสื อเดิ นทางกรุ ณาถอดออก หากมี การสู ญ หาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดิ นทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉี กขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
❖ ทางบริ ษทั ได้สารองที่ นงั่ พร้อมชาระเงิ นมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
❖ หากตัว๋ เครื่ องบิ นทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
❖ นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
❖ แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
❖ แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
❖ แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
❖ แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
❖ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
❖ กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่ านไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ท้ ังนี้ ท่ านจะต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่ายที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้คื อ ค่ าธรรมเนี ยมในการมัด จาตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
❖ กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่ น ค่ าวีซ่าและค่ าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น (กรณี ออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
❖ กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
❖ กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั ของ
สงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
❖ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซี ยไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผูเ้ ดินทาง
จะได้หอ้ งพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริ ม
❖ โรงแรมในรัสเซี ยส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
❖ กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่ เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่ มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หน ้า 10 จาก 15

VIE-TG022

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ักเรียน น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง

ี อมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัว
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
ของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทา
รายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
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้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4 หล ักฐานการทางาน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
- เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
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-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
ั ชาติปัจจุบัน .................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
........................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
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14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

หน ้า 15 จาก 15

