
 
 

รหสัโปรแกรม : 14506 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

HASHTAG EASTERN EUROPE 
            SHOP & CHILL 

 
 

GERMAN-AUSTRIA 7 วนั 4 คืน 

          มิวนิค – ฟสุเซ่น –ซาลซบ์รูก์ – ฮลัสตดัด ์– เวียนนา 

   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  924 BKK – MUC 00.50 – 07.05 

เทีย่วบินขากลบั TG  937  VIE - BKK 14.35 - 05.35+1 



ไฮไลทโ์ปรแกรมทัวร ์

 บินตรง กรุงเทพ-มิวนิค/ เวียนนา-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบินไทย 50% 

 พกัโรงแรม 3-4 ดาวมาตรฐานยุโรป (พกัเยอรมัน 1 คืน / ออสเตรยี 3 คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท!์! 

 มิวนิค(เยอรมัน)    :  จตัุรสัมาเรียนพลาตซ ์/ โบสถเ์ฟราเอนเคียรเ์ชอ / ตลาดวิคทวัเลยีน  

 ฟุสเซ่น(เยอรมัน)  :   ปราสาท HOHES SCHLOSS /  เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์  

 ซาลบูรก์(ออสเตรยี) : สวนมิราเบล / พิพิธภณัฑโ์มสารท์เกบูรต์สเฮาส ์/ ซาลบูรก์ เอา้เลท 

 ฮัลสตดัด(์ออสเตรีย) : ทะเลสาบฮัลสตดัด ์

 เวียนนา(ออสเตรีย) : เขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์/ชอ้ปป้ิงถนนคารน์ทเนอร ์/มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน /CITY HALL 

ชอ้ปป้ิงจุใจ!!!ซาลบูรก์เอา้ทเ์ลท / คารท์เนอรส์ตรีท 

วนัที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินมิวนิค (เยอรมัน)    - 

2 มิวนิค (เยอรมัน) – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน)  - -  HOTEL ALPENHOF OR SIMILA 

3 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลบูร์ก (ออสเตรีย) – ซาลบูร์กเอ้าท์เลท   - OEK HOTEL SALZBURG 

4 ฮัลสตัตด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา (ออยเตรีย) – คาร์ทเนอร์ สตรีท   - ARION CITY HOTEL VIENNA 

5 
เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – CITY HALL –  
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 

  - ARION CITY HOTEL VIENNA 

6 ชมเมืองเวียนนา – สนามบินเวียนนา – กรุงเทพฯ    - 

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  - - - 

ก าหนดการเดินทาง 

 
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.-บาทและค่าทิปอีก 2,000.- บาท) 

เดือนกนัยายน 18 – 24 ก.ย. 62 48,999.- 

เดือนตุลาคม 9 – 15 ต.ค. 62  /  22 – 28 ต.ค. 62  /  23 – 29 ต.ค. 62 48,999.- 

เดือนพฤศจกิายน 6 – 12 พ.ย. 62  /  20 – 26 พ.ย. 62 47,999.- 

เดือนธันวาคม 4 – 10 ธ.ค. 62 47,999.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 8,900 .– 



 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบ

กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – จตุัรัสมาเรียนพลาตซ์ – โบสถ์เฟราเอนเคยีร์เชอ – ตลาดวคิทัวเลียน 
                        เมืองฟุสเซน (เยอรมัน) – ปราสาทโฮส – ชมเมืองฟุสเซน 

00.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 924 (บินตรง) 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมวินิค หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

เมืองน ำท่ำนชม เมืองมวินิค เป็นเมืองหลวงของแควน้บำวำเรีย และเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป  มิวนิคไดช่ื้อ
ว่ำเป็นเมืองท่ีรวยศิลปะ และสถำปัตยกรรมสไตลบ์อรอกและเรอเสนซองส์ น าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ท่ีน่ี
เป็นเหมือนจตุัรัสกลำงเมือง และเป็นหวัใจส ำคญัของเขตเมืองเก่ำ ในอดีตบริเวณน้ีเคยเป็นตลำด แต่ในปัจจุบนั
กลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรจดังำนส ำคญัทำงวฒันธรรมต่ำง ๆ   ควำมโดดเด่นของท่ีน่ีคือ รูปป้ันพระแม่มำรีทองค ำ
บนเสำสูง  ศำลำว่ ำกำร เมืองใหม่  เ ม่ือข้ึนไปบนหอคอยมีจุดชมวิวในมุมสูงอันสวยงำม จุด เด่นอยู่
ท่ี GLOCKENSPIEL หอระฆงัท่ีมีตุ๊กตำออกมำเตน้ระบ ำ เวลำ 11.00 น.ในหน้ำหนำว และเพ่ิมรอบ 17.00 น.ใน
หนำ้ร้อน น าท่านชม โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัท่ีสุดอีกแห่งของเมือง สร้ำงดว้ยอิฐสีแดง
แทนท่ีจะสร้ำงดว้ยหินเหมือนโบสถก์อธิกทัว่ไป เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง สร้ำงตำมแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 

http://bit.ly/2NMk5YE


1468 โบสถเ์ฟรำเอน ถูกท ำลำยเสียหำยหลำยช่วงในสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บกำรบูรณะในปี ค.ศ. 1953
ภำยในโบสถ์นั้นมีแท่นบูชำท่ีแตกแต่งอย่ำงหรูหรำ และรอยเทำ้ปีศำจ (DEVIL’S FOOTPRINT)  น าท่านชม 
ตลาดวิคทัวเลียน   เป็นตลำดขำยอำหำรหลกัของเมืองน้ี โดยผลผลิตท่ีขำยมีตั้งแต่ผลไม้สด ผกั เน้ือสัตว ์
ผลิตภณัฑ์จำกนม น ้ ำผึ้ ง เคร่ืองเทศ อำหำรทะเล และอ่ืนๆ และตลำดน้ียงัเน้นขำยส่วนประกอบอำหำรท่ีเป็น
เสบียงซ่ึงหำไดย้ำกอีกดว้ย ท่ีน่ีมีแผงขำยของและร้ำนคำ้ถึง 140 แห่งใหคุ้ณไดเ้ลือกชมและเลือกชิม อยำ่พลำดชิม
อำหำรชั้นสูงของแควน้บำวำเรียท่ีเรียกว่ำ LEBERKÄSE ซ่ึงเป็นอำหำรประเภทเน้ือมว้นท่ีมกัจะเสิร์ฟบนขนมปัง
สญัลกัษณ์อนัเป็นประเพณีท่ีอยูคู่่ตลำดน้ีมำชำ้นำนก็คือเสำประดบัขนำดใหญ่ท่ีระบำยดว้ยสีขำวและน ้ ำเงินตำม
แบบฉบบับำวำเรียท่ีตั้งอยู่กลำงตลำด ในสมยัก่อน เสำประดบัน้ีใชเ้ป็นสัญญำณบ่งบอกว่ำงำนหัตถกรรมและ
อุตสำหกรรมใดมีควำมส ำคญัต่อทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เป็นเมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยูอ่ยูป่ลำยแควน้บำวำเรีย

มีชำยแดนห่ำงจำกประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่ำนั้น เมืองน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเพรำะเป็นสถำนท่ีตั้งของ
ปรำสำทปรำสำทนอยชวำนสไตน์ปรำสำทตน้แบบท่ีกำร์ตูนวอลท์ดิสนียเ์อำมำวำดเป็นฉำกแสนสวยเร่ืองเจ้ำ
หญิงนิทรำ นอกจำกน้ีเมืองน้ีก็ยงัมีควำมน่ำรักในตัวเองเพรำะเป็นเมืองเล็กๆ ขนำดไม่ใหญ่มำกนัก ตั้ งอยู่
ท่ำมกลำงป่ำเขำและธรรมชำติ แต่ก็เพียบพร้อมดว้ยควำมเจริญมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนอำหำร และโรงแรมดีๆ 
บริกำรนกัท่องเท่ียว เพรำะเหตุผลเหล่ำน้ีเองจึงท ำใหเ้มืองฟุสเซนกลำยเป็นหน่ึงในท่ีท่องเท่ียวส ำคญัของคนท่ีมำ
เยอืนแควน้บำวำเรียจะพลำดเสียไม่ได ้ น าท่านชม  HOHES SCHLOSS เป็นปรำสำทท่ีตั้งอยูใ่นตอนบนของฟุส
เซน ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ ๆ ปรำสำทมีควำมสวยงำมมำก สำมำรถเยีย่มชมโซนดำ้นในของปรำสำทได ้นอกจำกน้ียงัมี
นิทรรศกำรเก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของอำคำรและภูมิภำคดว้ย  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1 ) 
น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม HOTEL ALPENHOF FUSSEN/ ALPHOTEL ETTAL FUSSEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



วนัที่สาม  ฟุสเซ่น (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – 
                        ซาลซ์บูร์ก เอ้าท์เลท 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (2) 
น ำท่ำน ขึน้รถชัตเติล้บัสขึ้นเขา เพ่ือน ำท่ำนข้ึนชมภำยในปราสาทนอยชวานสไตน์  (NEUSCHWANSTEIN) 
(หมายเหตุ : โดยปกตกิารเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ SHUTTLE BUS  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณี
ใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้า ซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้-ลงเพิม่ท่าน
ละประมาณ 10 ยูโร)  ปรำสำทสร้ำงข้ึนบนยอดเขำลูกนึงท่ีรำยลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงำมของเทือกเขำแอลป์และ
ทะเลสำบดำ้นล่ำง จุดประสงคข์องกำรสร้ำงปรำสำทน้ีเพ่ือใหผ้สำนกลมกลืนไปกบัธรรมชำติอนังดงำมรอบดำ้น 
ปกติกำรสร้ำงปรำสำทจะตอ้งมีสวนท่ีสวยงำมเป็นบริเวณกวำ้ง มีกำรสร้ำงบ่อน ้ ำพุในสวน แต่นอยชวำนสไตน์
ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีสวน เพรำะมีธรรมชำติอนัน่ำอศัจรรยร์ำยลอ้มอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งมีน ้ ำพุเพรำะมีน ้ ำตกทำงธรรมชำติ
อยูใ่กล ้ๆ   
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3)  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  เมืองซาลซ์บูร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)    เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ำรักในประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของเทือกเขำแอลป์ มีวิวธรรมชำติของเทือกเขำหิมะ ทุ่งหญำ้ตำมเนินเขำและท่ี
รำบ รวมไปถึง แม่น ้ ำซำลสอคัซ์ (SALZACH) ท่ีไหลผ่ำน เมื่อประกอบกับสถำปัตยกรรมท่ีร ่ ำรวยด้วย
ประวติัศำสตร์และตึกรำมบำ้นช่องท่ีสวยงำม แถมเมืองน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของโมสำร์ทอีกดว้ย   น าท่านชม  สวนมิ
ราเบล  เป็นส่วนหน่ึงของพระรำชวงัมิรำเบลล ์สถำปัตยกรรมบำโรคสุดคลำสสิก ตั้งแต่สมยัยคุปี’60 ส ำหรับกำร
เดินทำงมำยงั สวนมิรำเบลล ์สวนแห่งน้ีเปิดให้เขำ้ชมฟรี ท่ำมกลำงบรรยำกำศคึกคกัและควำมมีชีวิตของผูค้น
ทอ้งถ่ิน รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีใหค้วำมสนใจในกำรเดินชมสวน สวนแห่งน้ีสะทอ้นถึงรูปแบบสวนยโุรปอยำ่งลง
ตัว ในสไตล์สวนบำโรค ทั้งกำรประดับประดำด้วยไมด้อก น ้ ำพุมำ้ปีกำซัสสุดอลงักำร (THE PEGASUS 
FOUNTAIN) รูปป้ันต่ำงๆโดย OTTAVIO MOSTO ท่ีสะทอ้นถึงองคป์ระกอบระหว่ำง ดิน น ้ ำ ลมและไฟ รวมถึง
รูปป้ันคนตวัเลก็ในสวน ท่ีจ  ำลองมำจำกคนจริงในสมยั ค.ศ. 1700 และสถำนท่ีแห่งน้ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลก THE HISTORIC CENTRE OF THE CITY OF SALZBURG UNESCO WORLD HERITAGE SITE  อีกดว้ย   

  น าท่านชม  บ้านของโมสาร์ท หรือพพิธิภัณฑ์โมสาร์ทเกบูร์ตสเฮาส์  เป็นบำ้นท่ีโมสำร์ทเกิด  ครอบครัวโมสำร์ท
เช่ำหอ้งเลก็ ๆ ชั้นสำมในอำคำรหลงัน้ี และอยูร่วมกนั 4 คน พ่อ แม่ พ่ีสำว และโมสำร์ท จนมีอำยไุด ้17 ปี จึงยำ้ย
ไปอีกหลงัหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีมำกกว่ำ เรำใชบ้ตัร SALBURG CARD เป็นบตัรผ่ำนอีกเหมือนเดิม ทำงเขำ้ดูเล็กๆ แต่



ดำ้นในกวำ้งมำก ภำยในบำ้นจดัแสดงวิถีชีวิตของโมสำร์ท เพลงต่ำง ๆ ท่ีประพนัธ์ไว ้มีห้องเพลงไวน้ั่งฟังเพลง  
จำกนั้น น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง ณ DESIGNER OUTLET SALZBURG ศูนยร์วมแฟชัน่หลำกหลำยแบรนด์ท่ี
ครอบคลุมตั้งแต่สินคำ้แฟชัน่ทัว่ไป เส้ือผำ้กีฬำ เคร่ืองกีฬ่ำ เคร่ืองประดบั และสินคำ้ไลฟ์สไตลอ่ื์นๆอีกมำก ซ่ึง
ลดรำคำตั้งแต่ 30-70% โดยมีแบรนด์ชั้นน ำ อำทิ PRADA, GUCCI, HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN 
และ CALVIN KLEIN เชิญท่ำนเพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 

 
 
 
 
 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม  OEK HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  เมืองซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตดัด์ –  เวยีนนา (ออสเตรีย) – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (4) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตดัด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.)  เป็นเมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
ไดรั้บกำรบันทึกจำกองค์กำรยูเนสโก ้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ควำมนิยมมำกเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศออสเตรีย (AUSTRIA) โดยเมืองฮลัลช์ตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์
ออสเตรีย (UPPER AUSTRIA) ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรียนั่นเอง เมืองฮลัล์ชตทัท์เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเลก็ๆท่ีตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบฮลัลช์ตทัท ์(LAKE HALLSTATT) หรือ ฮลัลช์ตทัท์
เทอร์ ซี (HALLSTATTER SEE) ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซค์มัเมอร์กุท (SALZKAMMERGUT) ภูมิภำคทำง
ประวติัศำสตร์ท่ีส ำคัญมำกแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย ส ำหรับควำมโดดเด่นของเมืองนั้น ส่ิงแรกท่ี
นกัท่องเท่ียวจะสมัผสัไดก้็คือควำมเป็นเมืองชนบทเล็กๆท่ีมีอำกำศแสนบริสุทธ์ิ เหมำะอย่ำงยิ่งท่ีจะเดินทำงมำ
พกัผอ่นตำกอำกำศ และชมทศันียภำพสวยๆของตวัเมืองท่ีถูกโอบลม้ไปดว้ยทะเลสำบและเทือกเขำสูงตระหง่ำน 
น ำท่ำนเดินเล่นชมบรรยำกำศท่ีสวยงำมของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสำบสู่จุดถ่ำยรูปมุมมหำชนท่ีนักท่องเท่ียว
ตอ้งเดินข้ึนไปเก็บภำพท่ีมุมโคง้สวยของฮลัสตดัด ์อิสระใหท่้ำนเดินเล่นด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศและเพลิดเพลินกบั
กำรเก็บภำพสวยๆตำมอธัยำศยั 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น(5) เมนูปลาเทราต์ย่าง 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา  เวียนนำเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยก์ลำงทั้งเศรษฐกิจ และกำร
ปกครอง มีประชำกรประมำณ 1.8 ลำ้นคน มีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่น  น าท่านช้อปป้ิง ถนนคาร์นทเนอร์  เป็นถนน
คนเดิน มีร้ำนขำยของขำ้งทำงเต็มไปหมด เป็นถนนเสน้เดียวกบัท่ีกองทพัเดินออกจำก ST. STEPHEN เพื่อร่วม
สงครำมครูเสดในศตวรรษท่ี 12 มีร้ำนขำยช๊อคโกแลตโมสำร์ทบนถนนน้ีหลำยร้ำน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม  ARION CITY  HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า   เวยีนนา (ออสเตรีย) – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ศาลาว่าการกรุงเวยีนนา – มหาวหิารเซนต์สตเีฟน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 
 น าท่านเข้าชม พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ พระรำชวงัฤดูร้อนแห่งรำชวงศฮ์บัส์บูร์กท่ีสร้ำงมำตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ

ท่ี 17 ดว้ยศิลปะสไตลบ์ำร็อก และตกแต่งภำยนอกดว้ยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตลท่ี์โปรดปรำนของจกัรพรรดินีมำเรีย
เทเรซ่ำผูย้ิง่ใหญ่ท่ีครองอ ำนำจอยำ่งยำวนำนถึง 40 ปี   

 
 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี (7) 
บ่าย น ำท่ำนชม ศาลาว่าการกรุงเวยีนนา (CITY HALL) เป็นสถำนท่ีส ำคญัอีกแห่งท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่นอ้ยเลย

ในแต่ละวนั ถูกสร้ำงข้ึนตั้งแต่ปี 1872   แลว้เสร็จในปี 1883 ได้รับกำรออกแบบโดย FRIEDRICH VON 
SCHMIDT ตวัอำคำรเป็นศิลปะสไตลโ์กธิคท่ีสวยสดงดงำม โดดเด่นดว้ยยอดแหลมสูงของหอคอย ท่ีมีควำมสูง
ถึง 97.9 เมตร ถือว่ำเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนำในปัจจุบัน  จำกนั้นชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. 
STEPHENS CATHEDRAL) เป็นมหำวิหำรสไตล์โกธิคท่ีเก่ำแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้ งอยู่ใจกลำงเมือง
เวียนนำ ดึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ำกกว่ำลำ้นคนในหน่ึงปี โดดเด่นสะดุดตำดว้ยหอคอยแหลมสูงและหลงัคำท่ี
ไดรั้บกำรตกแต่งลวดลำยสุดวิจิตรงดงำม มหำวิหำรแห่งน้ีถูกสร้ำงเพ่ืออุทิศให้กบันักบุญสตีเฟน ตั้งแต่ปี 1147 
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง มหำวิหำรเซนตส์ตีเฟนไดรั้บควำมเสียหำยเกือบทั้งหมดกบัเหตุกำรณ์ในคร้ังนั้น 
ต่อมำ ไดม้ีกำรบูรณะใหม่จนกลบัมำสู่สภำพเดิมไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  
น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพสวยๆกบั บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพาร์ค 

 
 
 
 
 

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


ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม ARION CITY HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  เวยีนนา – ชมเมือง  –  ท่าอากาศยานเวยีนนา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) 
 
 
 
 
 

น ำท่ำน ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจำ้ชำยยูจีน แห่งซำวอย นำยทหำรชำว
ฝร่ังเศสผูม้ำรับใชร้ำชวงศฮ์ปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย น ำท่ำนนัง่รถผำ่นชมอำคำรเก่ำแก่บริเวณโดยรอบของ ถนน
ริงสตาเซ่ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง, อำคำรรัฐสภำ, โรงโอเปร่ำ พระรำชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมำเรียเทเรซ่ำ   

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา  เพ่ือผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดินทางกลบัโดย เที่ยวบินที่ TG 937 (บินตรง) 

วนัที่เจด็  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

05.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
****************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 



HASHTAG EASTERN EUROPE 
SHOP & CHILL 

GERMAN-AUSTRIA 7 วนั 4 คืน 

                 มิวนิค – ฟสุเซ่น – ซาลซบ์รูก์ – ฮลัสตดัด ์– เวียนนา 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
วนัที่ 18-24 ก.ย. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 47,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
วนัที่ 9 – 15 ต.ค. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 47,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
วนัที่ 22-28 ต.ค. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 47,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 
 



อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที่ 23-29 ต.ค. 62  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 48,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 47,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
วนัที่ 6-12 พ.ย. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 47,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 46,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 

วนัที่ 20-26 พ.ย. 62  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 47,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 46,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 

วนัที่ 4-10 ธ.ค. 62  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 47,999.- 
เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,999.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 46,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  8,900.- 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท) 
 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
** ตัว๋กรุ๊ปเม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสำยกำรบินไทยชั้นประหยดั (น า้หนักเป็น 30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำภำษีน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหว่ำงน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำทเง่ือนไขตำมกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำวีซ่ำในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
  ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  



 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศพัทค์่ำซักรีดค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรเป็นตน้ 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกัณท่ีจ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
  ค่าทิปพนกังานขับรถและมคัคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง*ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือ* 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ ำใจในกำรบริกำร 
ค่ำทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 
 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 1 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ำนไดท้ ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอตัโนมติัช ำระส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนัก่อนกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45  วนั หกัค่ำมดัจ  ำ 20,000 บำท 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 44 วนัหกัค่ำมดัจ  ำ 30,000 บำท  
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 14 วนั คิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนัซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมผีู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจดัหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยืน่ขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีอ  ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สปัดำห์ก่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมติัวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหมทุ่กคร้ัง หำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวีซ่ำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไมคื่นเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏว่ำ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ  ำตัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯไดด้  ำเนินกำรออกตัว๋แลว้
ทำงบริษทัฯจะหกัค่ำตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ ำนวนและจะท ำกำรคืนใหท่้ำนตำมท่ีสำยกำรบินคืนใหก้บัทำงบริษทัฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 
6 เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋เคร่ืองบินไดท่้ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ท่ีทำงสถำนทูตเรียกเก็บ ค่ำมดัจ  ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 15 วนั 



ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่ำจะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และส ำหรับท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใชเ้อกสำรปลอม
ประกอบกำรยืน่วีซ่ำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือเต็มจ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรไมคื่นค่ำทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเน่ืองจำก
กำรยืน่วีซ่ำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯกบัทำงสถำนทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บินหรือกำรยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนัเพ่ิมหรือค่ำตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจำกรำคำท่ีก  ำหนดไวโ้ดยทำงบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้โดยยนืยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือ
ควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทำงไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ

ออกประเทศ ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

ยืน่วีซ่ำประเทศเชค ท่ีศูนยค์  ำร้องขอวีซ่ำ "VFS" 

ตึกสีลมคอมเพลก็ซ ์ชั้น 15 ยนิูตC สีลมคอมเพลก็ซ1์91 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500"   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรีย 

 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาที่สถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัสแกนนิว้มือ ที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานดัหมาย  
1. หนังสือเดนิทางมอีายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง  
- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้ว่ำงส ำหรับวีซ่ำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้   

 
** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซี่าเชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซี่า ** 

 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดนิทาง)   
- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่ำ 
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูติบตัร 
- หำกเด็กอำยมุำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษำอยูถึ่งแมม้ีบตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ย 
-  

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแลว้  
6. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
7. ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกุล กรณีท่ำนท่ีมกีำรเปล่ียนนำมสกุล 
8. ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนท่ีหยำ่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมอีาชีพและมรีายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต  ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณมีอีาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตวัเลขให้เป็นอารบกิไม่รับตวัเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือรับรองควำมเป็น
เจำ้ของกิจกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 



- กรณที าอาชีพอสิระตอ้งท ำจดหมำยแนะน ำตวัเองว่ำท ำอำชีพอะไร ไดเ้งินมำจำกอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณท่ีานที่เป็นแม่บ้าน   

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณท่ีานที่ว่างงาน / ไม่มรีายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ดินทำง
พร้อมแสดงควำมสมัพนัธ ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีควำมสมัพนัธใ์กลชิ้ด หรือญำติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหำกควำมสมัพนัธไ์ม่
สำมำรถสืบได ้หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ค  ำร้องขอวีซ่ำน้ี)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  เป็น

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยำ่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบญัชีล่าสุด 7 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบญัชีมกีารอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มกีารอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่านั้น!!! 

หมายเหตุ*** สถานทตูไม่รับบญัชีฝากประจ าและบญัชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกนั เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,นอ้ง  ท ำ

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ที่ถูกออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา
สมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น  ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยำ่ง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 7 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสำรผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 1. ส ำเนำพำสปอร์ตหรือบตัรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสมัพนัธข์องผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 3.
เอกสำรแสดงควำมสมัพนัธ ์เช่น ทะเบียนบำ้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทตูไม่รับบญัชีฝากประจ าและบญัชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา 

- กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 

- กรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในกำรยืน่ขอวีซ่ำ ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยำ่งไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชีกำรเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุ
ช่ือและควำมสมัพนัธช้ี์แจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี ***ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เหน็ว่ามฐีานะทางการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมลิ าเนา 
 



11. กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับดิาหรือมารดา หรือ บดิา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผูป้กครองบิดำหรือมำรดำ 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดาจะต้องมใีบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้
สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพ่ือรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะต้องมใีบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็น
ภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพ่ือรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับดิาและมารดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมช้ีแจงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพ่ือรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กที่บดิา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลจองคิววีซ่าเชงเก้น (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... .................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................สถานที่เกิด.................................. ............ 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................ 
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้
............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์................ ............... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ........................................ ........ 
อาชีพ    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน...................................................................................................... ............................... 
ที่อยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ........................................... ..... 
อีเมล์ (ส านักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตวั ...................................... .................. 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัที่เข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม่..........................................................................  
ถ้าเคยโปรดระบุวนัที่เข้า-ออก………………………………… 
 

 
 
 


