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 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE 

 ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 

59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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  สบายกับการเดนิทางดว้ยสายการบนิไทย บนิตรงสูก่รุงเวยีนนา  

 ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา 

 ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบอันเลือ่งชือ่เพือ่ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการ ี

 สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปราก (Prague)  

 เยอืนเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี                       

 เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)  

 เต็มอิม่กับธรรมชาต ิทีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุว่า 4,500 ปี ทัง้

ลอ่งเรอืทะเลสาบ และ ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE 

VIEW”  

เมนูพเิศษ  เป็ดอบโบฮเีมยีน ขาหมเูยอรมัน และ ซปุกลุาซ 

 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  28 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่  2-11, 5-14, 9-18 ธ.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 76,900.- 

วนัที ่  6-15 ก.พ. 62 65,888.- 

วนัที ่  2-11, 21-30 ม.ีค. 62 65,888.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรงุเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรนุน์ – บูดาเปสต ์ 

– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ 
✈ O O MERCURE BUDA 

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

4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O O INTERNATIONAL 

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

6. 
เชสกีค้รมุลอฟ – ฮัลสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสาปทีเ่มอืงฮัลสตัท –  

ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK – ซาลสบ์วรก์     
O O O HOLIDAY INN CITY 

7. ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบล -  อนิสบ์รกู - ฟสุเซน่ O X O LUITPOLD PARK 
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8. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มวินคิ O O X 
MERCURE 

NEUPERLACH SUD 

9. มวินคิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

10 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย ประต ู

4 แถว H พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

01.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเวียนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936 

07.00 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และ

จะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้พาทา่นชม

ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรง

ละครโอเปร่า ที่สรา้งขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) 

ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตัง้แตค่รสิต์ศตวรรษที่ 13 จนถงึตน้

คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นน าชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) 

สัญลักษณ์ของกรงุเวียนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นตอ่

ความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 

Palace) แหง่ราชวงศฮั์ปสเบริก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระ

นางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-

1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการ

ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวง

ของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีทั่นสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของ

ชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่ง

แม่น ้าดานูบ” ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าทา่น

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปี
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มาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงาม

เป็นทีร่ า่ลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีทา่น

จะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทกุช ิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน    

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ซุปกูลาซหม)ู 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

 

    
 
 
 
 
 
 
   

วนัที ่3: บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา่ ถ่ายรปูดา้น

นอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถ์มาจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  

ซึง่เป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่งดงามในเมือง

หลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งในสไตล์นีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดใน

ศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรม

ทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบดูาที่

ทา่นสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชาวประมงฮังกาเรยีน  

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองปารน์ดอรฟ์ เพือ่น าทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  

ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

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

OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
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ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:    บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทศิ    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บา่ย น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 

ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.

1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษที ่14  นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดให ้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระ

เจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ด้

รบัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

ปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden 

Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นเดนิเลน่บนสะพาน

ชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ า วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สรา้งขึ้นตั ้งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหลา่นักบุญทีตั่ง้อยูส่องขา้งราวสะพาน

กว่า 30 องค ์จากนัน้น าทา่นเดนิสูป่ระตเูมืองเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวา่

การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิเลน่ และชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเกา่ 

ค า่      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5: ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีค้รุมลอฟ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสปาทีใ่หญท่ีสุ่ด

ของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงไปท่ัวโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบ าบัดโรคภัยตา่งๆ น าเดนิชมเมือง

คารโ์ลวี วาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นท่ัวโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดื่มน ้าแร่ซึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ีปากยื่น

ออกมาเหมือนกาน ้า 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน ้า

งามแห่งโบฮเีมยี เมืองทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมืองน้ีตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมืองทีม่ีอาคารเกา่แก่

ตัง้แตย่คุกลางกว่า 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของ

โลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถอืเป็น

ปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเกา่คลาสสคิ Senete 

Square และโบสถเ์กา่กลางเมือง   

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MYLN หรอืเทยีบเทา่ 
*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ยา้ยไปพกัทีเ่มอืง
ขา้งเคยีงแทน*** 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่6: เชสกีค้รุมลอฟ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปทีเ่มอืงฮลัสตทั –  

ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK – ซาลสบ์วรก์  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมืองทีตั่ง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมืองทีโ่รแมน
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ตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีให ้

ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรยี และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพียงเดนิเทีย่วชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาปที่

เมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัททีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD 

HERITAGE VIEW ***การลอ่งเรอื หากไมส่ามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนัน ัน้ๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิ

ให ้ทา่นละ 5 ยูโร*** 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทีตั่ง้อยูบ่นภเูขาทีม่ีอายมุากกว่า 7,000 ปี มีความ

สงูกว่าระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดนิทางขึน้สูข่อดเขาเพียง 3 นาท ีใหท้า่น

ไดถ้่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD 

HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK จากนั้นเดินทางสู่เมอืงซาลส์บวร ์ก (Salzburg) 

ประเทศออสเตรยี เมืองอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ทีม่ีชือ่เสยีงกอ้ง

โลก  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่7: ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบล - อนิสบ์รูก – ฟสุเซ่น 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเทีย่วชมความงามของเมืองซาลส์บวรก์ทีม่ีความหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบา

รอคทีตั่ง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนมิ

ราเบล (Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ 

(The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก เดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าอิน ซึง่ค าว่าอนิส์

บรคูนัน้ แปลว่า สะพานแหง่แม่น ้าอนิ มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ะหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคา
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ทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ สรา้งขึน้โดย

จักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มา

จักรพรรด ิMaximilian 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเกา่มาตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของ

กษัตรยิบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่ีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมือง

สดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมีความรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมัน และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจดุแวะพัก

ขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LUITPOLD PARK หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที ่8: ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อน าทา่นเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน  ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ซึง่

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระ

เจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิิตรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้ับการตกแต่งอยา่ง

งดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี ยัง

เป็นเมืองที่ใหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมืองม่ังค่ัง

ทีส่ดุของยโุรป ซึง่มีพรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

กอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง 

ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ

เบียร ์ น าชมจตุัรสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเร ิม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิ
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ของนครมวินคิ บรเิวณน้ีเป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมืองทีม่ีรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่

สรา้งขึ้นในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมี

นักทอ่งเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า  

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่9:   มวินคิ – กรุงเทพฯ   

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ เพือ่ใหท้า่นมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืก

ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG 925 

วนัที ่10: กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE 

ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

 

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

2-11, 5-14, 9-18 ธ.ค. 61   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 
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(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

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

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    6-15 ก.พ. 62  

2-11, 21-30 ม.ีค. 62   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 65,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 
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เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 65,888.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 41,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          ค่าประกันอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ค่ารักษาพยาบาลในกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

          ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

          เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษมีลูค่าเพ ิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่  (18 ยโูร) 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซี่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่าง

การพจิารณาอนุมัตวิซี่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค า

รอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
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  ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซี่าตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย ืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย ืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดินทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอื

เดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการย ืน่ขอวซี่าจะม ี

เง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตา

หรอืเครือ่งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมีตราประทับ 

และลายเซน็จากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนนิงาน

ประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทูต

อาจขอดูสมุดเงนิฝากเล่มจรงิของท่านในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผูเ้ดินทาง 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบัญชไีม่เกนิ 7 วันก่อนวันยื่นวซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด

เดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
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3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกันกับส าเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ

ภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์ธ.

ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็น

ตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูตบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม

ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม

ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่

สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 

เอกสารย ืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย ืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 
 

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

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็น

ตน้) ........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่....................................... ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้               ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                 อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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