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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

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

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 3. เวียนนา – บดูาเปสต์ – ปอ้มชาวประมง – ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู 

วนัท่ี 4. บดูาเปสท์ – OUTLET – บราติสลาวา 

วนัท่ี 5. บราติสลาวา – คทุนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดกู – ปราก 

วนัท่ี 6. ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จตัรัุสเมืองเก่า 

วนัท่ี 7. ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกีค้รุมลอฟ 

วนัท่ี 8. เชสกีค้รุมลอฟ – ฮลัสตทั – ฟสุเซน 

วนัท่ี 9.ฟสุเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนคิ 

วนัท่ี 10 มวินิค – สนามบิน 

วนัท่ี 11 กรุงเทพฯ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – ช้อปป้ิง 
01.30 น. ออกเดินทางสูเ่วียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชัว๋โมง

ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึง่มีประวตัิการสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดรู้อน ชมความโออ่า่ของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้พาทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง

ละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถกูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิด
ใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุม่อาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราช
ส านกัฮปัสบร์ูก มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตดัต์ปาร์ค 
(Stadtpark)เป็นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีกวา่ 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนร่ม
ร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยงัมีรูปปัน้นกัดนตรีเอกของโลกที่มีช่ือเสยีงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพกัผ่อนและยงั
ใช้เป็นท่ีออกก าลงักายอีกด้วย จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของ
กรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนตอ่ความทกุข์ยากของประชาชน จากนัน้
เชิญช้อปปิง้สนิค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสนิค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้า
เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั SENATOR หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม 
รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู” ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอนัดบัโลก
ด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงั

โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส ซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริย์ผู้
ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ -โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอันเป็น
จดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนสุาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่
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งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบดูาที่ท่านสามารถชม
ความงามของแม่น า้ดานบูได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้น าท่าน
ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบูอนัเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกนั
อยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น า้
ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศ
องักฤษเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 บูดาเปสต์ – Outlet – บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองปาร์นดอร์ฟ เพื่อน าท่านสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อป
ปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท า
การในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตย์ในวนันัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ

สโลวกั ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น า
ทา่นถ่ายรูปกบัปราสาทบราติสลาวา่ ท่ีตัง้เดน่เป็นสง่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 บราตสิลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองที่ส าคญัและมีความสวยงามไม่แพ้กรุงปราก เนื่องจากเป็นเหมือง
แร่เงินของยโุรปมาตัง้แต่ยคุกลาง จึงท าให้เมืองนีม้ีความร ่ารวยไม่แพ้กรุงปราก และยงัมีความสวยงามทางธรรมชาติและ
สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ จนได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของ
โบสถ์ประจ าเมือง น าเข้าชมโบสถ์เซ็นต์บาบารา (St. Barbara Church) โบสถ์สไตล์โกธิกที่นบัว่าสวยงาม และสมบรูณ์
ที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศ ซึง่ได้ก่อสร้างมาตัง้แตปี่ 1388 และเสร็จสมบรูณ์ในปี 1905 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 500 
ปี จากนัน้น าเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อนัโดง่ดงั สถานที่ที่แปลกที่สดุในเมืองนีท้ี่ ขึน้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ที่
แปลกที่สดุในโลก เนื่องจากโบสถ์นีต้กแต่งไปด้วยโครงกระดกูมนษุย์กว่า 70 ,000 ชิน้ กว่า 40,000 คน ทกุอย่างท าขึน้จาก
กระดกูทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสญัลกัษณ์ตระกูล เหตุผลของการน ากระดูกมาตกแต่งคือ 
ตระกลูผู้ปกครองสญัชาติเยอรมนัมอบหมายให้ สถาปนิคช่ือ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดกูเพื่อเป็นการระลกึ
ถึงการใช้ชีวิตอยา่งระมดัระวงั และสือ่ให้เห็นวา่ความตายเป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวา
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เกีย ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั INTERNATIONAL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จัตุรัสเมืองเก่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (ใช้เวลาเดินชมเมืองทัง้หมด ประมาณ 3 - 4 ชม.เนื่องจากเป็นเมืองเก่า
ทัง้หมด และรถบสัไมส่ามารถเข้าถึงได้) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมยัเจ้าชาย Borivoj แห่ง
ราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัวา่เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุง
ปราก ซึง่พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้า
ชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลีย่นที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไ่ด้รับอณญุาต
ให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้าชาย
โบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีร้านขายของที่ระลึก วางจ าหน่ายอยู่
มากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินเลน่บนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ตัง้แต่

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหล่านกับญุที่ตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 
จากนัน้น าทา่นเดินสูป่ระตเูมืองเก่า ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ ชมศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมา
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง ให้เวลา
ทา่นเดินอิสระเดินเลน่ยา่นเมืองเก่า เลอืกซือ้สนิค้า ของที่ระลกึ หรือ สนิค้าแฟชัน่ชัน้น ามากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั INTERNATIONAL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกีค้รุมลอฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐเช็ก 
เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผู้คน
ทัว่โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสขุภาพ ตามความเช่ือที่มีมาแตส่มยัโบราณ เชิญทา่นทดลองดื่มน า้แร่ ซึง่ต้องดื่มกบัแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮีเมียน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียน
ไว้ให้เป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ัง
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แม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senate Square และโบสถ์เก่า
กลางเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ZLATY ANDEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 8 เชสกีค้รุมลอฟ – ฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองฟุสเซน (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย 

ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และได้ใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค ่า รับประทานอาหารกค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LUITPOLDPARK หรือเทียบเทา่  

วันที่ 9 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มวินิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย เพื่อน าทา่นเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น า
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทใน
เทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการ
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ตกแตง่อยา่งงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่เป็นนกัประพนัธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

 เดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับร์ูก) และเป็นหนึ่งในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถงึ 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนกัทอ่งเที่ยวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมา
เต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทา่นตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MUNICH CITY EAST หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 10 มวินิค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG925 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ 
06.10  น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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อัตราค่าบริการ IDEAL EAST EUROPE  
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  

11 วัน 8 คืน  

โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่1 - 11 ธ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 9,900 

วนัที ่26 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 49,900 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (22 ยโูร) 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (33 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึ

ผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ       (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส ำเนำสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนำคำรท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 
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ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน .................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 
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14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


