
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 1415 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 HASHTAG EASTERN EUROPE ONE MORE TIME     

เยอรมนั – เชค – สโลวคั – ออสเตรยี 8 วนั 5 คืน 

19 – 26 สิงหาคม 2019 

 

 

 

 

  

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

  บินตรง กรุงเทพ – มิวนิก / เวยีนนา – กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ืองรวมน ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม 
  พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยโุรป (พกั เยอรมนั 1  คืน / ออสเตรีย 4 คืน ) 
  ชมปราสาทเทพนิยาย  “ นอยชวานสไตน์ ”  ตน้แบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา 
  ชม “ พระราชวงัเชินบรุนน์ ” พระราชวงัมรดกโลก 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!!พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท / ถนนคารท์เนอรส์ตรที 

 

สายการบิน 

THAI  AIRWAYS (TG) 

เท่ียวบินขาไป TG924 BKK-MUC 0050-0705 

เท่ียวบินขากลบั TG937 VIE-BKK     1435-0535+1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2


เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! 
 เยอรมนั : จตุัรัสมาเรียนพลาตซ์, โบสถเ์ฟราเอนเคียร์เชอ, ตลาดวคิทวัเลียน, ฟุสเซน, ปราสาทโฮส, ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 เชค : ปราสาทครุมลอฟ               
 สโลวคั : เมืองบาติสลาวา, ปราสาทบาติสลาวา 
 ออสเตรีย : ซาลซ์บูร์ก, ฮลัลส์ตดัด,์ พระราชวงัเชินบรุนน์, คาร์เนอร์สตรีท, พระราชวงัเบลลว์าแดร์   

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

(ยงัไม่รวมค่ำวซ่ีำ 4,000 บำท และ ค่ำทปิ 2,500 บำท) 

 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่ำ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -  - 

2 
กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั) - จตัุรัสมาเรียนพลาตซ์ -
โบสถเ์ฟราเอนแครียร์เชอ - ตลาดวคิทวัเลียน - ฟสุเซ่น –  
ปราสาท HOHES SCHLOSS  

 -  
LUITPOLDPARK HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
ฟสุเซ่น (เยอรมนั) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  
ซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย) - สวนมิราเบล - พิพิธภณัฑโ์ม
สาร์ทเกบูร์ตสเฮาส์ – ชอ้ปป้ิงถนนเกไทรเดร้   

  - 
AUSTRIA TREND HOTEL 

SALZBURG MITTE หรือเทียบเท่า 

4 
ฮลัสตดัด ์(ออสเตรีย) – เชสก้ีครุมลอฟ (เชค) – ลินซ์ 
(ออสเตรีย) 

   
PARK INN BY RADISSON LINZ 

 หรือเทียบเท่า 

5 
เวยีนนา (ออสเตรีย) - พระราชวงัเชินบรุนน์ –  
ถนนคาร์ทเนอร์ 

  - ARION CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 
พาร์นดอร์ฟเอา้ทเ์ลท – เมืองบาติสลาวา (สโลวคั)  –  
ปราสาทบาติสลาวา 

 -  ARION CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

7 เวยีนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ  - - - 

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - - - 

เดือนสิงหำคม 19 - 26 AUG 19 53,991.- 

พกัเดี่ยว ท่ำนละ  12,000.- 



วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ    

21.00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน4  เคำน์เตอร์ D ประตู2-3 สำยกำรบินไทย 
พบกบัเจ้ำหน้ำทีข่องทำงบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ควำมสะดวกในเร่ืองเอกสำรกำรเดินทำง 

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

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - มิวนิก - จัตุรัสมำเรียนพลำตซ์ - โบสถ์เฟรำเอนแครียร์เชอ - ตลำดวคิทวัเลยีน - ฟุสเซ่น -  

                          ปรำสำท HOHES SCHLOSS  

00.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิกโดยเทีย่วบินที ่TG924 
07.05 น. เดินทำงถึง สนำมบินมิวนิก หลงัผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำงและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อย 
 น าท่านชม เมืองมิวนิก เป็นเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย และเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิกไดช่ื้อ

วา่เป็นเมืองท่ีรวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อกและเรเนซองส์  
 

 

น ำท่ำนสู่ จัตุรัสมำเรียนพลำตซ์ ท่ีน่ีเป็นเหมือนจตุัรัสกลางเมือง และเป็นหัวใจส าคญัของเขตเมืองเก่า ใน
อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นตลาด แต่ในปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่าง ๆ   ความ
โดดเด่น ของท่ีน่ีคือ รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาวา่การเมืองใหม่ เม่ือข้ึนไปบนหอคอยมีจุดชม
วิวในมุมสูงอนัสวยงาม จุดเด่นอยูท่ี่ GLOCKENSPIEL หอระฆงัท่ีมีตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เวลา 11.00 น.
ในหน้าหนาว และเพิ่ม รอบ 17.00 น.ในหน้าร้อน  น ำท่ำนชม โบสถ์เฟรำเอนเคียร์เชอ เป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัท่ีสุดอีกแห่งของเมือง สร้างดว้ยอิฐสีแดงแทนท่ีจะสร้างดว้ยหินเหมือนโบสถ์กอธิกทัว่ไป เป็นโบสถ์

http://bit.ly/2NMk5YE


ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468 โบสถ์เฟราเอน ถูกท าลายเสียหายหลายช่วงใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1953 ภายในโบสถน์ั้นมีแท่นบูชาท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา 
และรอยเทา้ปีศาจ (DEVIL’S FOOTPRINT)  น ำท่ำนชม ตลำดวิคทัวเลียน  เป็นตลาดขายอาหารหลกัของ
เมืองน้ี โดยผลผลิตท่ีขายมีตั้งแต่ผลไมส้ด ผกั เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑ์จากนม น ้ าผึ้ง เคร่ืองเทศ อาหารทะเล 
และอ่ืนๆ และตลาดน้ียงัเนน้ขายส่วนประกอบอาหารท่ีเป็นเสบียงซ่ึงหาไดย้ากอีกดว้ย ท่ีน่ีมีแผงขายของ
และร้านคา้ถึง 140 แห่งให้คุณไดเ้ลือกชมและเลือกชิม อย่าพลาดชิมอาหารชั้นสูงของแควน้บาวาเรียท่ี
เรียกวา่ LEBERKÄSE ซ่ึงเป็นอาหารประเภทเน้ือมว้นท่ีมกัจะเสิร์ฟบนขนมปัง สัญลกัษณ์อนัเป็นประเพณี
ท่ีอยูคู่่ตลาดน้ีมาช้านานก็คือเสาประดบัขนาดใหญ่ท่ีระบายดว้ยสีขาว และน ้ าเงินตามแบบฉบบับาวาเรียท่ี
ตั้งอยูก่ลางตลาด ในสมยัก่อน เสาประดบัน้ีใชเ้ป็นสัญญาณบ่งบอกวา่งานหตัถกรรม และอุตสาหกรรมใดมี
ความส าคญัต่อทอ้งถ่ิน 

กลำงวนั  อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชม.) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูอ่ยูป่ลายแควน้บา

วาเรียมีชายแดนห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านั้น เมืองน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นสถาน
ท่ีตั้งของปราสาทปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทตน้แบบท่ีการ์ตูนวอล์ทดิสนียเ์อามาวาดเป็นฉากแสน
สวยเร่ืองเจา้หญิงนิทรา นอกจากน้ีเมืองน้ีก็ยงัมีความน่ารักในตวัเองเพราะเป็นเมืองเล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่มาก
นกั ตั้งอยูท่่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ แต่ก็เพียบพร้อมดว้ยความเจริญมีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
และโรงแรมดีๆ บริการนักท่องเท่ียว เพราะเหตุผลเหล่าน้ีเองจึงท าให้เมืองฟุสเซนกลายเป็นหน่ึงในท่ี
ท่องเท่ียวส าคญัของคนท่ีมาเยือนแควน้บาวาเรียจะพลาดเสียไม่ได้  น ำท่ำนชมปรำสำทโฮส  HOHES 
SCHLOSS  เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูใ่นตอนบนของฟุสเซน ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก ๆ ปราสาทมีความสวยงามมาก 
สามารถเยี่ยมชมโซนดา้นในของปราสาทได ้นอกจากน้ียงัมีนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
อาคารและภูมิภาคดว้ย  

 
   
 
 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (1)  

จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั ณ โรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ำม ฟุสเซ่น - ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - ซำลซ์บูร์ก - สวนมิรำเบล - พพิธิภัณฑ์โมสำร์ทเกบูร์ตสเฮำส์ –  
                           ช้อปป้ิงถนนเกไทรเดร้   
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
 
 
 
 
 

น า ท่ า น ขึ้ น ร ถ ชั ต เ ติ้ ล บั ส ขึ้ น เ ข ำ เ พื่ อ น า ท่ า น ข้ึ น ช ม ภ า ย ใ นป ร ำ ส ำ ท น อ ย ช ว ำ น ส ไ ต น์  
(NEUSCHWANSTEIN) (หมำยเหตุ : โดยปกติกำรเดินทำงไปสู่ปรำสำทบริกำรด้วยรถ SHUTTLE BUS  
หำกรถปิดให้บริกำรด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้กำรเดินเท้ำแทน หรือน่ังรถม้ำ  ซ่ึงบริกำรรถม้ำไม่รวมอยู่ใน
ค่ำบริกำร หำกโดยสำรขึ้น-ลงเพิ่มท่ำนละประมำณ 10 ยูโร) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของ
กษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2  ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจีน (3) 
จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองซำลซ์บูร์ก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชม.)  เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารัก
ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขาหิมะ ทุ่งหญา้ตาม
เนินเขาและท่ีราบรวมไปถึง แม่น ้ าซาลสอคัซ์ (SALZACH) ท่ีไหลผา่น เม่ือประกอบกบัสถาปัตยกรรมท่ี
ร ่ ารวยดว้ยประวติัศาสตร์และตึกรามบา้นช่องท่ีสวยงาม แถมเมืองน้ียงัเป็นบา้นเกิดของโมสาร์ทอีก   

 
 

 

 
น ำท่ำนชม  สวนมิรำเบล  เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิราเบลล์ สถาปัตยกรรมบาโรคสุดคลาสสิก ตั้งแต่
สมยัยุคปี’60 ส าหรับการเดินทางมายงั สวนมิราเบลล์ สวนแห่งน้ีเปิดให้เขา้ชมฟรี ท่ามกลางบรรยากาศ
คึกคกัและความมีชีวติของผูค้นทอ้งถ่ิน รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจในการเดินชมสวน สวนแห่งน้ี
สะทอ้นถึงรูปแบบสวนยุโรปอยา่งลงตวั ในสไตล์สวนบาโรค ทั้งการประดบัประดาดว้ยไมด้อก น ้ าพุมา้ปี
กาซัสสุดอลงัการ (The Pegasus Fountain) รูปป้ันต่างๆโดย Ottavio Mosto ท่ีสะทอ้นถึงองค์ประกอบ
ระหวา่ง ดิน น ้ า ลมและไฟ รวมถึงรูปป้ันคนตวัเล็กในสวน ท่ีจ  าลองมาจากคนจริงในสมยั ค.ศ. 1700 และ
สถานท่ีแห่งน้ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก The Historic Centre of the City of Salzburg UNESCO World 
Heritage Site  อีกดว้ย  น ำท่ำนชม  บ้ำนของโมสำร์ท หรือพิพิธภัณฑ์โมสำร์ทเกบูร์ตสเฮำส์  เป็นบา้นท่ีโม
สาร์ทเกิด  ครอบครัวโมสาร์ทเช่าห้องเล็ก ๆ ชั้นสามในอาคารหลงัน้ี และอยูร่วมกนั 4 คน พ่อ แม่ พี่สาว 
และโมสาร์ท จนมีอายุได ้17 ปี จึงยา้ยไปอีกหลงัหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า  ทางเขา้ดูเล็กๆ แต่ดา้นในกวา้ง



มาก ภายในบา้นจดัแสดงวิถีชีวิตของโมสาร์ท เพลงต่าง ๆ ท่ีประพนัธ์ไว ้มีห้องเพลงไวน้ัง่ฟังเพลง  อิสระ
ให้ท่ำนช้อปป้ิงที่ ถนนเก ไทรเดร้  เป็นย่านการคา้ส าคญัของเมืองมาตั้งแต่ยุคกลาง เป็นถนนช้อปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงมาก เหตุผลในการมีป้ายสัญลกัษณ์ของแต่ละร้านก็เพราะวา่ในสมยัยคุกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
ไม่รู้หนังสือ แต่ละร้านจึงท าสัญลกัษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกคา้จ าได้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหน แมปั้จจุบนั
ประชาชนอ่านออกเขียนได ้แต่เอกลกัษณ์น้ีก็ยงัคงมีอยู ่ 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั ณ โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTE หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่   ซำลซ์บูร์ก - ฮัลสตัดด์ - เชสกี ้ครุมลอฟ - ลนิซ์ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮัลสตัดด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.)  เป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย 
(AUSTRIA) โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย (UPPER AUSTRIA) ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ 
ของประเทศออสเตรียนัน่เอง เมืองฮลัล์ชตทัทเ์ป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆท่ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัสตดัด์ (LAKE HALLSTATT) หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ ซี (HALLSTATTER SEE) ทะเลสาบใน
เขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท (SALZKAMMERGUT) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศออสเตรีย ส าหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น ส่ิงแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะสัมผสัไดก้็คือความเป็นเมือง
ชนบทเล็กๆท่ีมีอากาศแสนบริสุทธ์ิ เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนตากอากาศ และชมทศันียภาพ
สวยๆของตวัเมืองท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน  

กลำงวนั             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น (5) เมนูปลำเทรำต์ย่ำง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชม.)  ในสาธารณรัฐเชค เมืองท่องเท่ียว

ยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวัเมืองตั้งอยูบ่นคุง้แม่น ้ าวลัตาวา เมืองเชสกี ้คลุมลอฟ ไดรั้บการบนัทึก
จากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลกดว้ย   
 
 
 

 
 น าท่านถ่ายรูปกบัปรำสำทครุมลอฟ ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีท าให้ปราสาทโดด

เด่นคือ หอคอยทรงกลม ท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนสีชมพู มีกล่ินอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ท่ีมองเห็นได้



จากทัว่เมือง ให้ท่านไดช้มวิวของเมืองแบบพาโนรามาท่ีท่านจะไดภ้าพประทบัใจกบัเมืองสุดสวยแห่งน้ี  
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลนิซ์ หน่ึงในเมืองใหญ่ของออสเตรีย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น (6)  
จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั ณ โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่ำ  ลนิซ์ - เวยีนนำ - พระรำชวงัเชินบรุนน์ - ช้อปป้ิงถนนคำร์นทเนอร์ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เวียนนำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.)    เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย 
เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจ และการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.8 ลา้นคน มีแม่น ้ าดานูบไหลผา่น  น ำ
ท่ำนชม พระรำชวงัเชินบรุนน์ คือหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกรุงเวียนนา เป็น
ศูนยร์วมของผลงานดา้นศิลปะชั้นเยีย่ม จดัเป็นอนุสาวรียท์างวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศเลยก็วา่ได ้
และยงัไดรั้บการประกาศจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1996 

กลำงวนั             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจีน (8)  
จำกน้ัน น ำท่ำนช้อปป้ิง ถนนคำร์นทเนอร์  เป็นถนนคนเดิน มีร้านขายของขา้งทางเต็มไปหมด เป็นถนน
เส้นเดียวกบัท่ีกองทพัเดินออกจาก ST. STEPHEN เพื่อร่วมสงครามครูเสดในศตวรรษท่ี 12 มีร้ายขายชอค
โกแลตโมสาร์ทบนถนนน้ีหลายร้าน 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั ณ โรงแรม ARION CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก   เวยีนนำ - พำร์นดอร์ฟ เอ้ำเลต็ - บรำติสลำวำ - เวยีนนำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

 

 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A


น ำท่ำนสู่  พำร์นดอร์ฟ เอ้ำเลต็ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชม.)  เอา้ทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย ตั้งอยูบ่น
รอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวคัและฮงัการี ตั้งอยูโ่ดยตรงจากมอเตอร์เวย ์A4 และสามารถเขา้ถึง
ไดผ้า่นทางแยก NEUSIEDL AM SEE - GEWERBEPARK (สวนอุตสาหกรรม) (ทางออก 45) ศูนยท์างออกอยูห่่าง
จากกรุงเวียนนาเพียง 30 นาที,  20 นาทีจากบราติสลาวา และ 50 นาทีจาก GYÖR  และให้ท่านเพลิดเพลินกบัแบ
รนด์ต่างประเทศซ่ึงมีตั้งแต่แฟชัน่แบบสบาย ๆ กีฬากลางแจง้และรองเทา้ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมและผลิตภณัฑ์
ไลฟ์สไตล ์ร้านคา้มากกวา่ 70 แห่งบริหารโดยแบรนดข์องตวัเองหรือคู่คา้ท่ีเป็นเอกสิทธ์ิของพวกเขา ให้เวลาท่าน
เดินเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

กลำงวนั อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรำติสลำวำ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรำติสลำวำ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 
  น ำท่ำนขึน้ชมปรำสำทบรำติสลำวำ ท่ีท่านจะไดเ้ห็นตวัเมืองบราติสลาวาท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน (10)  

จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั ณ โรงแรม ARION CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีเ่จ็ด  เวยีนนำ - ชมเมือง - กรุงเทพฯ   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม (11) 
น ำท่ำนเก็บภำพสวยๆบริเวณด้ำนนอกของ พระรำชวังเบลล์วำแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจา้ชายยูจีน แห่งซา
วอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใช้ราชวงศ์ฮปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย น าท่านนัง่รถผ่านชมอาคารเก่าแก่
บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตำเซ่ อาทิ ศาลาวา่การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวง
ฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเร  

10.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเวียนนำ  เพ่ือผ่ำนข้ันตอนกำรท ำคืนภำษี – เช็คบัตรโดยสำร ตรวจหนังสือ
เดินทำงเพ่ือเดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดินทำงกลบัโดย เทีย่วบินทีT่G 937  
 
วนัทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูมิ 
05.35 น.  TG 937 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

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



HASHTAG EASTERN EUROPE ONE MORE TIME     

เยอรมนั – เชค – สโลวคั – ออสเตรยี 8 วนั 5 คืน 

19 – 26 สิงหาคม 2019 

อตัรำค่ำบริกำร ราคาท่านละ  

วนัที ่19-26 ส.ค. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 53,991.- 
เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 53,991.- 
เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 52,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ  12,000.- 

(ยงัไม่รวมค่ำวซ่ีำ 4,000 บำท และ ค่ำทปิ 2,500 บำท) 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า

พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่ง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

หมำยเหตุ 
** อตัรำค่ำบริกำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลง โปรดสอบถำมเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้ำหำกท่ำนมีกำรเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพินิจของหวัหน้าทวัร์โดยค านงึถึงความสะดวกสบาย

ของลกูค้าเป็นหลกั 



 
 



 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 



  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่ำทปิพนักงำนขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บำทต่อท่ำน ตลอดกำรเดินทำง*ขอเกบ็พร้อมกบัค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ* 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 
กำรจองและช ำระเงิน 
 ช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำทภำยใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
กำรยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท(ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่1 - 14 วนั) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำง

น้อย 20 ท่ำนหรือผลกำรพจิำรณำวีซ่ำผ่ำนไม่ครบจ ำนวน 20 ท่ำนและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่ถึง 20 ท่ำนซ่ึงในกรณี
นีท้ำงบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภำยใน 15 วนัหรือจัดหำคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้ำท่ำนต้องกำร 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม(่ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ 
โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้



เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมำยเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของ
สายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรีย 

 
เอกสำรในกำรขอวซ่ีำ  (โดยย่ืนขอวซ่ีำทีส่ถำนทูตออสเตรีย)  ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำโดยรวม 15 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัด

หมาย  

1. หนังสือเดนิทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแล้วเกิน 6 เดือนหนงัสือเดนิทางนีส้ามารถใช้ได้ แตห่ากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 

เดือน ผู้ เดนิทางจะต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหมท่ี่กองหนงัสือเดนิทาง  
- หน้าหนงัสือเดนิทางจะต้องมีหน้าวา่งส าหรับวีซา่อย่างน้อยไมต่ ่ากว่า 3 หน้า   

 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้า
เท่ากับใน 
หนังสือเดนิทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรูปลงบนวีซา่ 
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใสแ่ว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใสห่มวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใช้ส าเนาสตูิบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กิน 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่ึงแม้มีบตัรประชาชนแล้ว ทางสถานทตูขอส าเนาสตูิ

บตัรด้วย 
-  

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อได้ทัง้เบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีทา่นท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีทา่นท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นท่ีหย่าแล้ว  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชีก้ารมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดนิทาง 



- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหนง่งาน เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนงัสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจริง) โดยระบุ
ต าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหนว่ยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานท่ีออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่
รับตัวเลขไทย) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนงัสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอิสระต้องท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ได้เงินมาจากอะไร (เป็นภาษาอังกฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไมมี่อาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส

พร้อมแสดงส าเนาสตูิบตัรบตุร ทัง้นีเ้พ่ือแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมมี่บตุรด้วยกนั ควรคดั
หนงัสือชีแ้จงเก่ียวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางด้านการเงินของผู้ รับรอง พร้อมชีแ้จงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรับรองคา่ใช้จา่ย
ให้แก่ผู้ เดนิทางพร้อมแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งต้น ควรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้าก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสืบได้ หรือไมเ่ป็นความจริง ทา่นอาจถกูปฏิเสธการย่ืนค าร้องขอวีซา่นี)้   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนงัสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเดก็เล็ก  
 

10. หลักฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านัน้ ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชี

ย้อนหลงัอยา่งน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 7 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า)  

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอัพเดทต่อเน่ือง หรือเดือน

กระโดด ต้องขอสเตจเม้นเท่านัน้!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซ่า 

กรณีไมมี่บญัชีสว่นตวั หรือ เดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ต้องให้บคุคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน่ บดิา,มารดา,พ่ี,น้อง  

ท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและชีแ้จงความสัมพันธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ท่ีถูกออก

ค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านัน้  ท่ีแสดงถึงการ

เคล่ือนไหวของบญัชีย้อนหลงัอยา่งน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)  

- และเอกสารผู้ออกคา่ใช้จา่ย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพนัธ์ของผู้ออก
คา่ใช้จา่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ เชน่ ทะเบียนบ้าน , ใบสตูิบตัร  



หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เชน่ บญัชีเงินฝาก
ประจ า เป็นต้น 

- กรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัว หากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยให้บคุคล
ในครอบครัวด้วยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมดุบญัชีการเงินสว่นตวัประกอบด้วย
แม้วา่จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะต้องท าจดหมายรับรอง
การเงินพร้อมระบช่ืุอและความสมัพนัธ์ชีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทัง้นีเ้พื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา 

 

11. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดนิทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองคา่ใช้จ่ายและยินดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบั
จริงจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บตุรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองคา่ใช้จา่ยและยินดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบัจริงจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย 
พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบดิาเพ่ือรับรองแก่บตุรด้วย 

- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางทัง้กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรับรองคา่ใช้จา่ยพร้อมชีแ้จงระบคุวามสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยคา่เสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบดิาเพ่ือรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

 

 

 

 



ใบกรอกข้อมลูพืน้ฐานในการท าวีซา่ 

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้!! ** 

ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทกุข้อ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา่ 

หากทา่นกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน ทางบริษัทฯไมส่ามารถย่ืนวีซา่ให้ท่านได้ 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................สถานที่เกิด.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................ 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันท่ีหมดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล์ (ส านักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวันท่ีเข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวันท่ีเข้า-ออก………………………………… 
 
 

 

 


