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รหัสโปรแกรม : 16564 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 

 เมนพูิเศษ : ขาหมเูยอรมนั เป็ดโบฮีเมี่ยน และ อาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 มวินิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มวินิค 

จตุัรสัมาเรยีนพลทัซ์ 
× √ √ 

3 มวินิค-ซาลสบ์วรก์-สวนมริาเบล-หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท์ √ √ √ 
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ลนิซ ์
4 ลนิซ-์เชสกี ้ครมุลอฟ-ปรา๊ก-ยา่นเขตเมอืงเก่า √ √ √ 

5 กรงุปรา๊ก-บราทสิลาว่า-บดูาเปสต ์ √ √ √ 

6 บดูาเปสต์-ป้อมชาวประมง-Parndorf Outlet √ √ × 

7 เวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรุนน์-สตดัทป์ารก์ 
ถนนคารท์เนอร ์

√ √ √ 

8 กรงุเวยีนนา-สนามบนิ √ × × 
9 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่

 TG924 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่สอง มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์   (-/L/D) 

07.05 น.  เดนิทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ 
 ประเทศ ไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางสู่
เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา (Hohenschwangau) เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มาก อากาศสดช่ืน 
บา้นเมืองสวยงาม ตัง้เรียงรายอยู่รวมๆกนั อีกทัง้ผูค้นของเมืองนีก็้มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีอีก
ดว้ย เป็นเมืองท่ีตัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดกบัชายแดนออสเตรีย มี
ความงดงามทางดา้นทัศนียภาพอันเป็นท่ีกล่าวถึง ชมทิวทัศนร์ิมสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ปราสาทแสนสวยตัง้ตระหง่านบนยอดเขา งดงามดั่งเทพนิยาย ทิวทศันโ์ดดเดน่รอบลอ้มดว้ยทะเลสาบและธารน า้ ภายในตวัปราสาทตกแตง่ไวอ้ย่างอลังการ สรา้งในปี ค.ศ. 18-19 ในรชัสมยัของพระเจา้ลดุวิกท่ี 2 เชิญเย่ียมชมหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งฮอลลท่ี์
ใ ช้ ใ น ก า ร แ ส ด ง โ อ เ ป ร่ า แ ล ะ
คอนเสิ ร ์ต  พร้อมสัมผัสความ
งดงามของปราสาทท่ียากเกินกว่า
จะบรรยาย แมก้ระทั่งราชาการต์นู
วอล์ทดิสนีย์ยังได้จ  าลองแบบไป
เป็นปราสาทในเทพนิยาย จากนัน้

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมิวนิค
(Munich) เมืองหลวงของแควน้บาวา
เ รี ย  แคว้นตอนใต้ของประ เทศ
เยอรมนี ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิซาร ์เป็น
ศูนยก์ลางความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และ
เป็นเ มือง ท่ีใหญ่เป็นอันดับ3ของ
เยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสมาเรียนพลัทซ ์
(Marienplatz) แหล่งรวมห้างสรรพสินคา้อันทันสมัย ตัง้อยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง 
แวดลอ้มดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย ดภูาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามรา้นอาหาร
กลางจตัรุสั ชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวตา่งพากนัมาชมุนมุด่ืมเบียร ์พบปะสนทนา พลาด
ไม่ไดเ้ลือกชมตุ๊กตาเตน้ร  าท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา  ซึ่งไดร้บัความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ล้วนเกิดขึน้ด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศว์ิท
เทลสบาคทัง้สิน้ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Azimut Hotel Munich หรือเทยีบเทา่  
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วนัที่สาม ซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-จตุัรัสโมสาร์ท-หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์-ลนิซ์ 
                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ซาลสบ์วร์ก 
(Salzburg) เมืองสวยแสนโรแมนติกท่ีสุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1996 เป็นบา้นเกิดของคีตกวีผูย้ิ่งใหญ่ของโลกอย่าง "โมสารท์" และ
ใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตรอ์มตะ (ท่ีสรา้งจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) 
เรื่องมนตร์กัเพลงสวรรค ์ซึ่งท าใหเ้มืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก โดยเมืองนีมี้อดีตท่ีเติบโตมา
จากการผลิตเกลือและการคา้เกลือซึ่งในยุคนัน้มีค่าประดจุทองค าขาว ดงันัน้ “เกลือ”จึง
เป็นท่ีมาของทั้งช่ือแคว้นและ
เมือง น าท่านชม สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) เป็น
อุทยานของปราสาทท่ีใช้เป็น
สถานท่ีแต่งงาน จัดได้ว่าสวย
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก สวนนี้
เคยถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นฉาก
หนึ่งเรื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ 
ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก เชิญชมสวนแคระ ซแวรเ์กิล การเ์ท่น ท่ีแปลกตา,การจดัดอกไมป้ระดบั
อย่างงามตาหลากหลายสีสัน ,สวนวงกต,โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อม
ปราการโฮเฮ็นซลัสบวรก์ ซึ่งตัง้ตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลงัเพิ่มความมีเสน่หใ์หก้บั
สวนแห่งนี ้ น าท่านชม จตุรัสโมสารท์และอนุสาวรียโ์มสารท์ สรา้งขึน้กลางเมืองซาล
ซบวรก์ ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรีย และเป็น
บา้นเกิดของคีตกวีเอก 'โวลฟ์กงั อะมาเดอสุ โมซารท์'เพ่ือท่ีร  าลึกถึงนกัดนตรีเอกของโลก 
โมสารท์มีชีวิตอยู่ช่วง 27ม.ค.พ.ศ.2299-5ธ.ค.พ.ศ.2334 โมสารท์นัน้ เป็นนักประพนัธ์
ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก มีงานประพันธ์เพลง 700 ชิน้ รวมทัง้
โอเปรา่ ปัจจบุนัผลงานตา่งๆของเขาไดถ้กูน ามาจดัจ าหน่ายเป็นส่ือตา่งๆ มากมาย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านฮัลลส์ตัทท ์
(Hallstatt) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโก ภาพของหมู่บา้นท่ีมีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลงัท่ีงดงามราวภาพวาด 
คือ ภาพท่ีถูกเผยแพร่ไปมากท่ีสุดของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่ีมีเหมืองเกลืออายุ
เก่าแก่สดุ มีอายกุว่า 4,500 ปี และเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ในหบุเขา มีอากาศดี สวยงาม 
เหมือนหมู่บา้นพกัต่างอากาศริมทะเลสาบ มีรา้นอาหารไม่มาก ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา
โดยรอบ มีทะเลสาบ นกบิน ห่านและเป็ดสวยๆ ในน า้ตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตของคน
ทอ้งถ่ินจรงิๆ ถึงเวลาอนัสมคสรน าทา่นเดนิทางตอ่สู่ เมืองลินซ ์(Linz) 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Park Inn by Radisson Linz หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี เชสกีค้รุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-สะพานชาร์ลส์

  นาฬิกาดาราศาสตร์                      (B/L/D) 
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เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ 
(Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรฐัเชค ในอดีตเคยเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 
ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดร้บัการอนรุกัษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่
โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความส าคญั
และโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโก้ไดข้ึน้
ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 น าท่านบริเวณภายนอก 
ปราสาทครุมลอฟ ชมมรดกโลกชิน้หนึ่งสรา้งเม่ือปีคศ1250 งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม 
สมัยเรอเนสซองสท่ี์เจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี15 ถือว่าเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 รองจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาและริมฝ่ัง

แม่น า้วัลตาวา ตรงบริเวณคุง้น า้พอดี ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete 
Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง ภายในเขตพระราชฐาน มีหอ้งหบัตา่งๆ เช่น หอ้งเสวย 
หอ้งบรรทม หอ้งบอลรูม และโบสถใ์นปราสาท หอ้งเหล่านีเ้คยเป็นท่ีประทับของเจา้ผู้
ครองนคร ตกแตง่ดว้ยศลิปอนังดงามทัง้เรอเนสซองสแ์ละบา 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก (Prague) เมือง

สดุสวยและแสนโรแมนติกจนเป็นท่ีนิยมของคูร่กัและนกัเดินทางทั่วโลก ปรากเป็นเมือง
ประวตัิศาสตรท่ี์เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายสไตล ์ทัง้โรมนัเนสก ์โกธิค เรเน
ซองส บารอค และองคก์ารยูเนสโกไดเ้ลือกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี 1992 
เชิญเท่ียวชมสถานส าคญั ๆ ท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงามตา่ง ๆ ในทกุยคุสมยั เช่น จตัรุสัฮ
ราดคานีย ์ปราสาทแห่งกรุงปราก มหาวิหารเซนตว์ิตสั สะพานชารล์ และอีกหลากหลาย
สถานท่ีท่ีน่าไปเท่ียวชมใหไ้ดเ้ม่ือมาเยือน ปร๊าก น าท่านถ่ายรูปบริเวณ ปราสาทปร๊าก 

(Prague Castle) ปราสาทใหญ่ท่ีสดุในสาธารณรฐัเช็ก สรา้งขึน้ในปี 885 โดยเจา้ชายบริ
โวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริยแ์ห่งเช็กในอดีต ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดี 
เสมือนสญัลกัษณข์องประเทศท่ีชาวเชครกัและภาคภูมิใจ และศนูยก์ลางทางการเมือง
ไดร้บัการบรูณะในสมยัของพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ในสไตลแ์บบกอธิค ไดร้บัการรบัรองจากกิน
เนสสบ์ุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร 
และความกวา้งประมาณ 130 เมตร น าท่านเดินขา้ม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) 
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เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัเเลนดม์ารค์อีกเเห่งหนึ่งของกรุงปราก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเช็กท่ีตัง้อยู่ในยุโรปตะวันออก ตวัสะพานนัน้จะทอดยาวขา้มเเม่น า้วิตาร่า 
เพ่ือเช่ือมพืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังของกรุงปราก ซึ่งนั่นก็คือ Lesser Town ท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวนัตก 
และ Old Town ท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของเเม่น า้ เขา้ดว้ยกัน น าท่านถ่ายรูป นาฬิกา
ดาราศาสตรโ์บราณ (Astronomical Clock) ตัง้อยู่บริเวณจตรุสัเมืองเก่า ซึ่งจะแสดงวิถี
การโคจรของดวงอาทิตยแ์ละดวงจันทร ์ดา้นล่างของนาฬิกาดาราศาสตรจ์ะมีหนา้ปัด
แสดงเดือนในปัจจุบัน และดา้นบนสุดมีรูปป้ันสาวกของพระเยซู โดยเป็นหอนาฬิกา
โบราณท่ียงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุนั มีอาคารเทศบาลเมืองท่ีสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1338 ท่ีทกุๆ 
ตน้ชั่วโมงนาฬิกาจะตีบอกเวลา และมีหุ่นสาวกของพระคริสตอ์อกมาจากช่องหนา้ต่าง
เล็กๆ ดงึดดูความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี และยงัมีซือ้เครื่องแกว้โบฮีเมียโม
เซอรท่ี์มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลกใหเ้ลือกซือ้ชม 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Duo Hotel หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า บราทิสลาว่า-บูดาเปสต์                     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ บราทิสลาว่า 
(Bratislava) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
ตัง้อยู่บนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮงัการี 
และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กดว้ย เมืองนีต้ัง้อยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร มีทศันียภาพของอาคารบา้นเรือนริมสองฝ่ังแม่น า้ท่ีมีความสวยงาม มีปราสาท
แหง่กรุงบราตสิลาวาท่ีสวยงาม ตัง้อยูบ่นเนินเขาคารเ์บเธียน และอยูเ่หนือลุ่มแม่น า้ดานบู
อีกดว้ย โดยปราสาทแสนสวยแห่งนีไ้ดส้รา้งขึน้โดยการผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบ
กอธิค 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์
(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงาม
ดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับ
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบั
โลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานบู 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Park Inn Radisson Budapest หรือเทยีบเทา่ 
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วนัที่หก บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง- McArthurGlen Designer 

  Outlet Parndorf-เวยีนนา            (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมบริเวณรอบนอก                       
โบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระ
ปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ่งก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ 
อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า 
ผลงานประติมากรรม ท่ีงดงามของศตวรรษท่ี  11 อยู่หน้า  ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น า้
ดานบูไดอ้ยา่งดีปอ้มแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen 

Designer Outlet Parndorf เอาทเ์ลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงใหญ่ ตัง้อยู่กรุงเวียนนา มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สินคา้แบรนดช่ื์อดงัตา่งๆ จากทุก
มมุโลก มีใหเ้ลือกมากมายอย่างจใุจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแตง่บา้น 
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่งเลือกซือ้สินคา้นีอ้ยู่นอกเมือง ห่างจากกรุงเวียนนา 47 
กิโลเมตร อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือ
ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้ โดยท่านสามารถเลือกรา้นอาหารไดต้ามอัธยาศัย

ภายในเอาทเ์ลท จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Novum Hotel Kavalier Wien หรือ
เทยีบเทา่ 
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วนัที่เจด็ พระราชวงัเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์-มหาวหิารเซนต์สตีเฟน 
                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn) พระราชวงัสี
เ ลืองตั้งตระหง่านกับสวน
ด อ ก ไ ม้ ท่ี ไ ก ล สุ ด ลู ก ต า 
พระราชวงัเชินบรุนนต์ัง้อยู่ใน
ก รุง เ วียนนา  สาธารณรัฐ
ออส เต รี ย  ใ น อ ดี ต เ ป็ น ท่ี
ประทับของจักรพรรดิแห่ง
ร าช ว งศ์ฮับส์บู ร ์ก  ตั้ ง แต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 
Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้
เย่ียมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตัง้ของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 
2295 ปัจจุบนัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากในกรุง  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม สตัดท์ปาร์ค  (Stadpark) 
สวนสาธารณะสวยงามกลางกรุงเวียนนา สรา้งขึน้ในปีคศ1861-1872 ออกแบบโดย
ผูอ้  านวยการ Rudolf Siebeck มีพืน้หญ้าท่ีเป็นเอกลษัณส์วยงาม,สะพานขา้มแม่น า้
เวียนนาเพ่ือเดนิเช่ือมสูส่วนสตดัพารค์จากทิศทางตะวนัออกเฉียงใต ้และคศ19มีการปลกู
ตน้ไมท่ี้น่ีจ  านวนมาก โดยเฉพาะพุ่มไมท่ี้ใหด้อกออกผล พรอ้มทัง้ตกแต่งสวยสวยงามท่ี
น่าสนใจมีทั้งตน้ไม้ใหญ่ พุ่มไม้ต้นเล็กๆ ร่มรื่น เชิญเดินเล่นเท่ียวชมสวนสาธารณะ
สวยงามและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียข์อง ท่านโยฮันส ์สเตราท ์บิดาแห่งเพลงเวียนนา 
วอลทซท่ี์โดง่ดงั น าทา่นสู ่คารท์เนอร ์(Kärtnerstrasse) ยา่นถนนการคา้ท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย สามารถใชเ้วลาเดินชมสินคา้
นานาชนิด หรือ ชมความงามของ
โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค 
ตัง้อยู่โดดเดน่เป็นสง่า เป็นสญัลกัษณ์
ของกรุงเวียนนา เชิญเลือกซือ้หาของ
ฝากจากออสเตรีย อาทิเชน่ เครื่องแกว้
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึกต่างๆ 
นั่งจิบกาแฟตน้ต ารบัแท ้ชมชีวิตผูค้น
ของชาวเวียนนาตามอธัยาศยั หรืออาจใชเ้วลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟ่ี น าท่านชม 
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มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St.Stephen Cathedral) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองสงูโดดเดน่เป็น
สง่าในฝ่ังเปสต ์เป็นมหาวิหารท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ก่เซนตส์ตีเฟน กษัตริยพ์ระองค์
แรกแห่งราชอาณาจกัรฮงัการี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบรูณเ์ม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลากวา่ 54 ปีในการก่อสรา้ง มหาวิหารแห่งนีมี้ความสงูถึง 96 เมตร ถือว่าป็นอาคารท่ีมี
ความสงูท่ีสดุในบดูาเปสต ์ภายในมหาวิหารโอ่โถงอลงัการท่ามกลางบรรยากาศอนัเงียบ
สงบ การตกแต่งภายในถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Novum Hotel Kavalier Wien หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจด็ ถนนวงแหวน-สนามบนิ                (B/-/-) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านผ่านชมถนนวงแหวน ถนนเสน้
ส าคญัของเวียนนา มีช่ือเสียงไปทั่วโลก สรา้งขึน้สมยัพระเจา้ฟรานซโ์จเซฟ โปรดใหร้ือ้
ก าแพงเมืองท่ีลอ้มรอบเขตเมืองเก่าออก ก าแพงแห่งนีเ้คยเป็นป้อมปราการป้องกันการ
รุกรานของพวกเติรก์ในศตวรรษท่ี15 ต่อมาบา้นเมืองมีความสงบสุข ไดข้ยายเขตเมือง
ออกไป จึงทรงใหร้ือ้ก าแพงทิง้ แลว้ตดัเป็นถนนวงแหวนมีความยาวตลอดทั้งสาย 4.5
กิโลเมตร หลงัจากนัน้อาคารส าคญัๆไดเ้กิดขึน้รอบๆถนนวงแหวน เช่น รฐัสภา ศาลาว่า
การเมือง มหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑ ์โรงละคร โรงอุปรากร อาคารเหล่านีส้รา้งดว้ยศิลปะ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นสูส่นามบนิ 

14.35 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 937(
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่แปด กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ                       (-/-/-) 

 05.35 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

2-10 เม.ย. 2563 TG924 BKKMUC 00.05-07.05 
TG937 VIEBKK 14.35-05.35 

59,900 69,900 
25 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 TG924 BKKMUC 00.05-07.05 

TG937 VIEBKK 14.35-05.35 
59,900 69,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%) 
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ี
มีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบินไทย กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 
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7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
เดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
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ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

9. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 
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