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 Harmony of Eastern Europe  
ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี 

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา  ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา 

• ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบูอนัเลือ่งชือ่เพือ่ชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี
• สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague)  

• พกัเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํา้งามแหง่โบฮเีมยี                   
• เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิรา 

• เต็มอ ิม่กบัธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก 
เมนพูเิศษ,, ซุปกลุาซ ,เป็ดอบโบฮเีมยีน และ ขาหมเูยอรมนั  

 
 
 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  29 พ.ค.-7 ม.ิย. 62 62,900.- 
วนัที ่  6-15, 20-29 ม.ิย. 62 62,900.- 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 62,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง

วนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์- 
ลอ่งเรอืแมน้ํ่าดานูบ 

✈ O O MERCURE BUDA 

3. บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา – เบอรโ์น O X O BEST WESTERN  

4. เบอรโ์น – ปราก – ปราสาทปราก O O O NH PRAGUE 

5. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีค้รมุลอฟ O O O HOTEL MLYN 

6. เชสกีค้รมุลอฟ – มวินคิ – ฟสุเซน่   O X O LUITPOLDPARK 

7. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รกู O O O RAMADA 

8. อนิสบ์รคู – ฮลัสตัท – เวยีนนา O O X NH VIENNA  

9. เวยีนนา – กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

10 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 
 
 

   โปรแกรมการเดนิทาง   
วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประต ู
2 แถว D พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู 

01.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936 
***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.20 น. และถงึกรุง
เวยีนนา เวลา 07.15 น.***  

07.00 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และ
จะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   จากนัน้นําเขา้ชม
ความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบริ์ก ซึง่มี
ประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่
อยา่งสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น 
ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึง่
สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.
1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟส
กี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่น
ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืง
หลวงของ  ประเทศฮงัการี (Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทั นสมัยและสวยงามด ว้ย
ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกบัไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น “ไขม่กุแห่งแมน้ํ่าดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง
แมน้ํ่าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ
อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 
365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่าดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ
องักฤษเชน่กนั   (การลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นํา้ในแมนํ่า้อาจ
กลายเป็นนํา้แข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)    

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา - Outlet –– เบอรโ์น  
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอก
ของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคย
ใชเ้ป็นสถานที่จัดพธิสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  
ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งในสไตล์นีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดใน
ศตวรรษที่  15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่  1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน
ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
ววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความงามของแมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.
1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ประเทศบราตสิลาวา กรุงบราตสิลาวา่ 
(Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบที่บรเิวณ
พรมแดนของ สโลวัก ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงปารน์ดอรฟ์ เพือ่นําทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 
*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 
ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัอืน่ไปแทน*** 
จากนัน้นําเดนิทางสูก่รงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโล
วคั(Slovak) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําท่านชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งสโลวัก 
นําทา่นถ่ายรูปคูก่บัปราสาทบราตสิลาวา(Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้
ตัง้อยู่บนเนินเขา รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจ้ากมุมของ
ปราสาทแหง่นี ้จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเบอรโ์น (Brno) เมอืงใหญอ่นัดับสองประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: เบอรโ์น – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่
9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมัยศตวรรษที ่14  นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก     ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 
โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่
4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจ
ไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แก่
ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ 
(Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่ระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้นําท่านเดนิเล่น
บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น้ําวัลตาวา สไตลโ์กธคิที่สรา้งขึน้ตัง้แต่
กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราว
สะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้นําท่านเดนิสูป่ระตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, 
ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกา
ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง ใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิ
เลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีค้รมุลอฟ 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่สปาทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยตา่งๆ นําเดนิชมเมอืง
คารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่
สมัยโบราณ เชญิทดลองดื่มน้ําแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที่มปีากยื่น
ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเพชร
น้ํางามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)   เมืองนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มอีาคาร
เกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่
ของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอื
เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึง่
ตั ้งอยู่รมิฝ่ังแม่นํ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น้ํา ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า
คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม HOTEL MLYN หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: เชสกีค้รมุลอฟ – มวินคิ – ฟสุเซน่ 
เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบา
วาเรยี ยังเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งใน
เมอืงมั่งคั่งทีสุ่ดของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพ
รทเซล และเบยีร ์

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย นําชมจตัุรสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ
นครมวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้ง
ขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่ว
รอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้รํา เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่ง
ฤดรูอ้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟุส
เซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรีย 
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโร
แมนตกิทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้
ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LUITPOLDPARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รกู 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อนําท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์
ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของ
พระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่ง
งดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอนิ ซึง่คําวา่อนิสบ์รคูนัน้ แปลวา่ สะพานแหง่แมน้ํ่าอนิ 
มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา(Golden Roof) เป็น
สัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที่ 4 
ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 สําหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: อนิสบ์รคู – ฮลัสตทั – เวยีนนา 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมน
ตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี
ใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อสู่ สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี ชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร
โอเปรา่ ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลก
ครัง้ที ่2 และเปิดใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็น
กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่20  

คํา่       อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NH VIENNA AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9: เวยีนนา – กรงุเทพฯ   
เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรงุเวยีนนา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax  
Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG 937 
***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่10 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.35 น. และถงึ
กรงุเทพฯ เวลา 05.35 น.*** 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 
05.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  
เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ
หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
โปรแกรม : Harmony of Eastern Europe  
ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   29 พ.ค.-7 ม.ิย. 62  
6-15, 20-29 ม.ิย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 
(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

62,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

 (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื
ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

 บาท) 
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ
พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น
หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร
เรยีกเก็บคา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน
เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 
     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    
     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    
    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 
    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     
    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 
    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 
    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   
    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  
    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  
     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปี
ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้
ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 
เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
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ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 
Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่
พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก
คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 
 

4 หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 
7. สญัชาตปัิจจบัุน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

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

    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 
13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่
.............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


