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ออสเตรยี ฮงัการี สโลวกั  

เชก เยอรมนี 10 วนั 7 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัที่  1-10 , 5-14 , 12-21 , 19-28  ก.ย. 62 59,900 

วนัที่  10-19  ,17-26  ต.ค. 62 62,900 

วนัที่  1-10 , 15-24 พ.ย.  62 57,900 

วนัที่  22 พ.ย. -1 ธ.ค. 62 , 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 59,900 

วนัที่  14-23 , 15-24 ธ.ค.62 58,900 

วนัที่  25 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค.63 71,900 

วนัที่  29 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 72,900 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– 

บูดาเปสต ์- ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ 
 O O 

NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเทา่  

3 บูดาเปสต ์– บราตสิลาวา – Outlet – เบอรโ์น O X O   GRAND HOTEL BRNO หรือเทียบเทา่ 

4 เบอรโ์น – ปราก – ปราสาทปราก O O  O INTERNATIONAL หรือเทียบเทา่ 

5 ปราก – คารโ์ลวี วารี – เชสก้ีครุมลอฟ O O O BELEVUE หรือเทียบเทา่ 

6 เชสก้ีครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น O X O EURO PARK หรือเทียบเทา่ 
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7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รูก O O O ALPIN PARK หรือเทียบเทา่ 

8.  อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา O O X NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเทา่ 

9. เวียนนา – สนามบิน O    

10. กรุงเทพ     

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรุงเทพ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์- ลอ่งเรือแม่นํ้าดานูบ 

01.20 น. ออกเดินทางสู่เวยีนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 936 

 *** สาํหรบัคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และไปถึง

เวยีนนาเวลา 07.00 น. *** 

07.15 น.  ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันนําเขา้ชมความ

งดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซ่ึงมีประวติัการสรา้งมา

ตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจาํนวน

หอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้ง

พระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส์

ของฝรัง่เศส จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุง

เวียนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้รา้งข้ึนในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของ

ประชาชน จากน้ันเชิญช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสก้ี หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis 

Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของ

ฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ 

ประเทศฮงัการี (Hungary) ซ่ึงไดช้ื่อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือ

ชาติท่ีมี อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแมน้ํ่าดานูบ” ชม

เมืองท่ีไดช้ื่อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝัง่แม่น้ําดานูบ นําท่าน ล่องเรือแม่นํ้าดานูบอนั

เล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู ่2 

ฟากฝัง่ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีรํา่ลือ ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน

ถาวรแหง่แรกท่ีสรา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิ้ นท่ี

ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะ
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ในช่วงฤดุหนาว น้ําในแม่น้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไมส่ามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอคืนเงินจาํนวน 10 

ยโูรต่อท่าน) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซหมู) 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 3 บูดาเปสต ์– บราตสิลาวา - Outlet – เบอรโ์น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรปูดา้นนอกของ

อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ี

จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ทรง

พระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งส่ิงกอ่สรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึง

สรา้งในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็น

อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่

หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถชมความงามของ

แม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งน้ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่เมืองปารน์ดอรฟ์ เพื่อนําท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 

และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์น

วันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** จากน้ันนําเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า 

(Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั(Slovak) ตั้งอยูริ่มฝัง่แมน้ํ่าดานูบท่ีบริเวณ

พรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก นําท่านชมบรรยากาศของ

กรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวกั นําท่านถ่ายรูปคู่กบัปราสาทบราติสลาวา(Bratislava 

Castle) ซ่ึงเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ตั้งอยูบ่นเนินเขา ริมฝัง่แมน้ํ่าดานูบ ท่านสามารถชมทศันียภาพอนั

งดงามของเมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี จากน้ันเดินทางสู่เมืองเบอรโ์น (Brno) เมืองใหญ่อนัดบัสอง

ประเทศสาธารณรฐัเช็ก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL BRNO หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 4 เบอรโ์น – ปราก – ปราสาทปราก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  นําเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใน

สมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 
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ชมมหาวหิาร เซนตว์ิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 

14 นับวา่เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์าํคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 

และ พระเจา้แมกซิมเิล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้ชาย

โบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลึก วาง

จาํหน่ายอยูม่ากมาย จากน้ันนําท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แก่ขา้มแมน้ํ่าวลั

ตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่า

นักบุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากน้ันนําท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” 

ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี

จุดเด่นคือ นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหเ้วลาท่าน

อิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั INTERNATIONAL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 5 ปราก – คารโ์ลวี วารี – เชสก้ีครุมลอฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช้ื่อวา่เป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

สาธารณรฐัเช็ค เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูยก์ลางบาํบดัโรคภยัต่างๆ นําเดินชมเมืองคารโ์ลว ี

วารี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใชบ้ริการรกัษาสุขภาพตามความเชื่อท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ 

เชิญทดลองด่ืมน้ําแร่ซ่ึงตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะเป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยืน่ออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เป็ดสไตลโ์บฮิเมียน) 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดช้ื่อวา่เป็นเพชรน้ํางาม

แห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 

Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝัง่ของแม่น้ําวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง

กว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก นําชมปราสาท

ครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรา้งข้ึนเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดับ

สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น้ํา ฝัง่ตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่า

กลางเมือง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BELEVUE หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 6 เชสก้ีครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวาเรีย 

ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิ์นและฮัมบรูก์) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่
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ท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน 

ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งดา้น

ศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําชมจตุัรสัมาเรียน พลาสท ์(Marienplatz) ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของประวติัศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค 

บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสรา้งขึ้ นในช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตา

ไขลานท่ีจะออกมาเตน้ราํ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูรอ้น อิสระใหท่้าน

เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากน้ันเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมือง

เกา่มาตั้งแต่ครั้งจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ี

มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่

ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั EURO PARK หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รูก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือนําท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอย

ชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ 

เจา้ชาย หงสข์าว ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริ

ชารด์ วา้กเนอร ์ซ่ึงเป็นนักประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิง่ 

 ** หากคณะไม่สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 

13 ยโูร และถ่ายรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน ** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมนั) 

 ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําอิน ซ่ึงคาํวา่อินสบ์รคูน้ัน แปลวา่ สะพานแห่งแม่น้ําอิน มี

ลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคาํ(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์าํคญั

ของเมืองอินสบ์รูค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 

สาํหรบัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ALPIN PARK  หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 8 อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่

เป็นไข่มุกแหง่ออสเตรีย และเป็นพื้ นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียว

ชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางต่อสู่ สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งข้ึน

ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถ้กูทาํลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอี่ก

ครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ

ราชสาํนักฮปัสบรูก์ มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 2 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 9 เวียนนา – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู่ สนามบินชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพื่อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG 937 

 *** สาํหรบัคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และไปถึง

กรุงเทพวลา 05.20 น. *** 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 

05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรม :  Classical Eastern Europe 

ออสเตรีย ฮงัการี สโลวกั เชก เยอรมนี 10 วนั 7 คืน 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง12ปี 

[มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง12ปี 

[มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง7ปี 

[ไมม่เีตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

ท่านละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ท่านละ 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ท่านละ 

1-10 ส.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 14,500 

8 17 ส.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 
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29 ส.ค. 62 - 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 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  

3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดย อตัโนมติั 

2. เม่ือไดร้บัการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ี

เกิดข้ึน 

4. การยืน่วีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่   

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล  

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล คณะ

ทวัรท์ั้งหมด 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนัก

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ้ น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมคีา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซ่ีาประเทศเชก (ผูย้ืน่วซ่ีาตอ้งชาํระเงินตรงกบัศนูยย์ืน่วซ่ีาในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (18 ยโูร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เง่ือนไขการชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

หากท่านไม่ผา่นการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทตูงา่ยข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนัก

หรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดือน ผู้

เดินทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัท

ดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหน้าหนังสือ

เดินทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัติดวซ่ีาไมต่ํา่กวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการ

ใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 55 วนั ข้ึนไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 40-54 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 26-39 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่าน ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจาํตัว๋และคา่ธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่ส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูตํา่ 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวีิซ่าประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยืน่วีซ่าแสดงตนที่ศูนยย์ืน่วีซ่า VFS Global (จามจรุีสแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และสาํเนา 1 

ชุด 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึติดกบัการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร่ือย 

ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวซ่ีาอยา่งน้อย 

2 หน้า อายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด 

(หนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

 ***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่

ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของ

ทางบริษัทใหท้ราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ขอ้กาํหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย

ได ้ขอ้กาํหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางที่ถือพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถ่าย รปูถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวม

แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรท่ีมีอายุ16 ปีข้ึนไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอน

เงินใหค้รอบคลมุค่าทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สาํเนาสมุดบญัชีออมทรพัยข์องธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลกูคา้ทาํรายการ

เดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนักอ่นวนัยืน่วซ่ีา และหากบญัชี

กระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน้่อง ท่ีมสีายเลือด

เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสือรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เชน่ 

สติูบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ้า่ย 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีตดิลบ บญัชีฝากประจาํ บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสนิ 

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมช่ืีอของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไมเ่กนิ 3 

เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้ แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถ่ายรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน 

เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 

นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบียนบา้น 

- สติูบตัร(กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  
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- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อาํนาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

- กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ี

สถานทตูดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 

7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซ่ีาเท่าน้ัน 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิลม่
ออกมากอ่นได ้

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 
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