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รหัสโปรแกรม : 1308 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา (Vienna)  

 ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 

Palace) ทีว่จิติรตระการตา 

 เต็มอิม่กบัธรรมชาตทิีสุ่ดแสนงดงามของ

ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก

อายกุวา่ 4,500 ปี 

 เข้าชม 1 พระราชวงั 2 ปราสาทแห่ง

แควน้บาวาเรยี  

 สมัผสัยอดเขาซุกสปิตเซ่(Zugspitze) 

ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ี

 ขึน้กระเช้าสู่เนนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี่ ใน

เขตอทุยานโดโลไมท ์

 น าทา่นเทีย่วเกาะเวนสิ (Venice) อนัสุด

แสนโรแมนตกิ 

 

 

AUSTRIA BAVARIA 

DOLOMITES 

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายออสเตรยีนแอรไ์ลน ์

เดนิทาง: กนัยายน 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 62,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  24 ก.ย. - 3 ต.ค 62 62,900 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2  
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– ชอ้ป
ป้ิงถนนคารท์เนอร ์

 O O 
 

SENATOR 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ – บาด ไรเฮน
ฮลั O O O 

WYNDHAM GRAND 
BAD REICHENHALL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
บาด ไรเฮนฮลั – เบริช์เต็ทกาเดน้ – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบโคนกิ – เขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ – 
มวินคิ 

O O   O 
 

 AM MOOSFELD   
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
มวินคิ - จตัุรสัมาเรยีน พลาสท ์– เขา้ชม
พระราชวงัลนิเดอฮอฟ – ฟุสเซน่ O X O 

 
HIRCH 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ฟุสเซ่น – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– 
เขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - การม์ชิ พาร์
เทน่ เคยีรเ์ชน่ 

O O O 
 

MERCURE  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขาซุกสปิต
เซ ่– อนิสบ์รคู  O O X 

RAMADA TIVOLI  
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
อนิสบ์รคู – ทะเลสาบมสิรุนิา่ - แอลป์ ด ิซุสเซ ่– 
เทรนโต ้ O O O 

GRAMD HOTEL 
TRENTO 

หรอืเทยีบเทา่ 

9. เทรนโต ้– เกาะเวนสิ – สนามบนิ – เวยีนนา O O  
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์าย

การบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ประต ู4 แถว G พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนาดว้ยเทีย่วบนิ OS026 

วนัที ่2 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

05.45 น.  

 

 

ถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนั้นน าเข้าชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้ง

พระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย 

 

จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไป

ดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหว่าง

ปีค.ศ.1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิด

ใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่ม

อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้

ครสิต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. Stephen’s 

Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.

1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา 

Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชัน่วยัรุน่ทันสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ 

ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีใ่นยา่นถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี) 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SENATOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ – บาด ไรเฮนฮลั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่4,500 ปี เมอืง

ที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขยีวขจี สวยงามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่ง

ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีง

เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชม

ความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบา

รอคทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป 

และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ช ้

ภาษาเยอรมัน น าท่านชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่

ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ด่งดัง

ไปทั่วโลก ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองบาด ไรเฮนฮลั (Bad 

Reichenhall) ประเทศเยอรมน ี
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ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 บาด ไรเฮนฮลั – เบริช์เต็ทกาเดน้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ – เขา้ชม

เหมอืงเกลอืโบราณ – มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมอืงสวยในเขตบาวาเรยี

ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชม

เมอืงทีเ่ดมิเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ บรเิวณเมอืงเก่า

เต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารในรปูแบบบาวาเรยีตอนบนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว

ตกแต่งดว้ยลายปูนสไตล์สตัดโก ้หลังจากนั้นน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของ

ทะเลสาบโคนกิ (Konigsee) ทีแ่ปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบทีม่ี

ความลกึทีส่ดุและเป็นทะเลสาบทีไ่ดช้ ือ่วา่น ้าใสทีส่ดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามทีส่ดุ

ในเยอรมน ีแหลง่ก าเนดิมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสเีขยีวมรกต

ตัดกบัสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ Salzbergwerk ทีส่รา้งตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดย

ภายในประกอบดว้ย ขัน้ตอนการท าเหมอืงเกลอืในสมยักอ่นทีน่่าทึง่ และ น าทา่นลอ่งเรอื

ทะเลสาบใตภู้เขา ทีง่ดงาม น ้าใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของสว่นต่างๆในเหมอืง

ราวกับอยู่ในเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูม ิ12 องศาเซลเซยีส น าท่าน

เดนิทางต่อสู่เมอืงมวินคิ (Munich) เมอืงที่อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น

เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนติด

เทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน กอ่นทีจ่ะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง 

ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพ

รทเซล และเบยีร ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AM MOOSFELD  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 มวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์– เขา้ชมพระราชวงัลนิเดอฮอฟ – ฟสุเซน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้ เ ป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ
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สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่

จะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดูรอ้น อสิระ

ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย 

 

 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลนิเดอรฮ์อฟ (Linderhof Palace) พราะราชวังทีต่ัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรยี เป็นวังทีเ่ล็กทีส่ดุทีส่รา้งโดยพระเจา้ลุดวกิที ่2 

แห่งบาวาเรยีซึง่ ไดแ้รงบันดาลใจในการสรา้งมาจากพระราชวังแวรซ์ายน์ พระราชวัง

ของพระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส การกอ่สรา้งต่างๆเชน่บันไดก็เป็นการสรา้งยอ่สว่น

ของบันไดทูต (Ambassador's staircase) ทีแ่วรซ์ายส ์หลังจากนัน้น าท่านเดนิทาง

ตอ่ไปยงัเมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมัน เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มี

ความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวาม

รุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยคุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขาย

เกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIRCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ฟสุเซน่ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– เขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวาน

เกา - การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทเพือ่เขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินีย์

แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของ

หอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็น

นักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาท

พระราชวังฤดูรอ้นแห่งบาวาเรยีเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตัง้อยู่ใกลก้ับทางขึน้

ปราสาท Neuschwanstein ใกล ้ๆ  ทะเลสาบ Alpsee เป็นปราสาททีพ่ระเจา้ลุดวกิที ่2 

แหง่บาวาเรยีประทับเมือ่ยังทรงพระเยาว ์น าท่านต่อไปยังเมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีร ์

เชน่ (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมน ี 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ร ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– อนิสบ์รคู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze) ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน ให ้

ทา่นชืน่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000

เมตร น าท่านเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไต่ระดับความสูงสูร่ะดับความสงู 3,000 

เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบน

ยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวันอาหารพืน้เมอืง ณ ภตัตาคารยอดเขา 

บา่ย น าท่านสูเ่มอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอก

ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่าอนิส์บรูคนั้น 

แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชม

หลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยูใ่น

เขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็น

ทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RAMADA TIVOLI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 อนิสบ์รคู – ทะเลสาบมสิรุนิา่ - แอลป์ ด ิซุสเซ ่– เทรนโต ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขา้มเขต ออสตรยี – อติาล ีเพือ่เขา้สูเ่ขตอทุยานแห่งชาตโิดโลไมท ์น า

ทา่นถา่ยรปูกบัทะเลสาบมสิุรนิา่ (Misurina Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตทีร่ายลอ้ม

ไปดว้ยป่าสนแห่งเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงู 1,754 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ทีน่ี่

เป็นทะเลสาบทีถ่กูถา่ยรปูมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในแถบโดโลไมท ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืง ออรท์เิซ่ (Ortisei) ศูนยก์ลางของแถบอทุยานโดโลไมท ์

โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในหุบเขา มเีทอืกเขาลอ้มรอบสวยงาม อสิระใหท้่านพักผ่อน

เพลดิเพลนิ กับอากาศอันบรสิุทธิ ์ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตา น าท่านน่ังกระเชา้

แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึน้สู่บนเนนิเขาทีเ่รียกว่า แอลป์ ด ิซุสเซ่ (Alpe di 

Siusi ) น าท่านชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่า “กวา้งใหญ่

ทีส่ดุในยโุรป” ใหท้่านไดส้ัมผัสความมหัศจรรยข์องทวิทัศน์มุมสงูของเทอืกเขาโดโล

ไมท ์เวลาทีม่องลงไปดา้นล่างจะยังเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์โูรเป้ียนรสีอรท์กระจายอยู่

ตามไหลเ่ขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลับลง

สูด่า้นลา่ง ***การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตุขัดขอ้งไมส่ามารถขึน้ไดท้าง
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน่ั้งกระเชา้เพือ่ความปลอดภัย *** หลังจากนัน้น าท่าน

เดนิทางตอ่เทรนโต ้(Trento) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ร ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRAND HOTEL TRENTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่9 เทรนโต ้– เกาะเวนสิ – สนามบนิ – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สูท่่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรือน

ของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น

เมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 

แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความ

งามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจใน

อดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและ

โลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับวัง

ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต ซึง่

นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ

จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่

สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระให ้

ทา่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เชน่ น่ังเรอืกอนโดล่า 

ล่องชมคลองเวนลิ่องผ่านชมอาคารบา้นเรอืนของชาวเวนสิ, เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คทีส่วยงาม, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่ง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมารโ์คโปโล เวนสิ 

19.05 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ OS530 

20.10 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนารอเปลีย่นเครือ่ง 

23.20 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ OS025 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

14.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  AUSTRIA BAVARIA DOLOMITES 

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

24 ก.ย. - 3 ต.ค 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 11,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 2,300 บาท) 

6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (19 ยโูร) 

7.คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(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. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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