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เท่ียวชม หมู่บ้านโอเบอร์แอมเมอร์เกา หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีสวยงามอกีแห่งหน่ึงของเยอรมนี    
ขึน้เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน Top of Germany 

เท่ียว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   
เท่ียวเมืองลนิซ์ ชมจัตุรัสกลางเมืองลนิซ์ ฮอบท์พลาซ และ ชมมหาวิหารเก่า แห่งเมืองลินซ์ 
เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าท่ีแสนสวย และโรแมนติก 

ล่องแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เส่ือมคลาย  
เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังท่ีมีความสวยงามและย่ิงใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป 

พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซ่ีโครงหมูย่างเวียนนา   
 
 



 

          วันท่ี 23 ธ.ค. 65  กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways (EY) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเท่ียวบินท่ี EY407 / EY 5แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินอาบูดาบี 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

           วันท่ี 24 ธ.ค. 65  มิวนิค – หมู่บ้านโอเบอร์แอมเมอร์เกา –ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ  – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน) 

06.15 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บ้านโอเบอร์แอมเมอร์
เกา Oberammergau (ประมาณ 90 ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ1 ชม) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเยอรมนี
ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้าแอมเมอร์ เป็นหมู่บา้นแห่งช่างแกะสลกัไม ้ เน่ืองจากมีงานแกะสลกัไมท่ี้ขึ้นช่ือและเป็นอาชีพ
หลกัๆ ของคนในหมู่บา้นน้ี และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งผนงัอาคารบา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา 
และวิถีชีวิตแบบชนบทโอเบอร์แอมเมอร์เกา เป็นสถานท่ีจดัแสดงอุปรากรระดบัโลกท่ีช่ือว่า The Passion Play ซ่ึง
เป็นอุปรากรท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวทางศาสนาคริสตท่ี์จะจดัขึ้น 10 ปีต่อหน่ึงคร้ัง ชาวเมืองน้ีไดแ้สดงละครเวทีเร่ืองน้ี
อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17  ซ่ึงนกัแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในหมู่บา้น โอเบอร์แอมเอมร์เกา อิสระให้
ท่านเดินชมบรรยากาศในหมู่บา้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)  (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเพื่อไปชมความงามของ ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ (Linderhof) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ี 2 ท่ีพระเจา้ลุด

วิกท่ี 2 ทรงสร้างขึ้นและเป็นปราสาท 1 ใน 3 ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) เป็นปราสาทท่ี
ใช้ในยามล่าสัตว ์มีบางส่วนท่ีสร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส สร้างให้ใหญ่ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1870 
โดย Georg Dollman  ห้องบรรทมสร้างเสร็จในปี 1886 ซ่ึงเป็นปีท่ีกษตัริยล์ุดวิกท่ี 2 ส้ินพระชนม์ และยงัไม่ได ้มี
โอกาสทอดพระเนตรห้องบรรทมท่ีเสร็จสมบูรณ์เลย พระราชวงัน้ี ใชเ้งินสร้างในสมยันั้น เทียบเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
เกือบ 3,000 ลา้นบาทเลยทีเดียว และเป็นศิลปะสมยั Rococo ให้ท่านเก็บภาพท่ีระลึกบริเวณโดยรอบปราสาทลิน
เดอร์ฮอฟ ไดเ้วลานัดหมายน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ประมาณ 45 กม.ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที) 



ปลายสุดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอนัโด่งดงัของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหน่ึงในเส้นทางยอด
นิยมในประเทศเยอรมนัอยูใ่นแควน้บาวาเรีย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2)  
 พกัค้างคืน ณ Best Western Hotel Fussen  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1) 
 

          วันท่ี 25 ธ.ค. 65  การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – จัตุรัสมาเรียนพาซ (เยอรมัน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียรเช่น (ประมาณ 60  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองพกัตาก
อากาศเลก็ๆ ทางใตข้องมิวนิคตั้งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบ
บาวาเรียแท ้ตามผนงัของตึกต่าง ๆ  ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีน่าชมยิง่ เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้ง
ในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน ้าแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัสถานีรถไฟซุกสปิตเซ่บาห์น Zugspitzebahn  เพื่อน าท่านขึ้นรถไฟขึน้ไปยงัยอด
เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระใหท้่านสัมผสักบัลานหิมะและ
ธารน ้าแขง็ จากนั้นน าท่านขึน้กระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทียวมาท่ีน่ี ราว 500,000 คน ดา้นบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยงัมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา และสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดถึ้ง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมนั ออสเตรีย 
สวิตเซอร์แลนด ์และอิตาลี และยงัมียอดเขาท่ีทอดไกลสุดตาเหนือขนุเขากวา่ 400 ยอด  

 
 
 
 
 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) บนยอดเขา  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค (ประมาณ 99 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

สามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป เมืองตั้งอยู่บนแม่น ้า
อีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่า
การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระ
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดินซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ (ม้ือท่ี 5)  
 พกัค้างคืน ณ Courtyard By Marriott Munich City Center  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 2) 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 

          วันท่ี 26 ธ.ค. 65   ซาลส์เบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ – ลนิซ์  (ออสเตรีย) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาลสเบิร์ก  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดล าดบัท่ี 4 ในประเทศออสเตรีย  และเป็นเมือง
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ก และสถาปัตยกรรมบาโรก เป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแล
รักษาอยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2540  ซาลซ์เบิร์กเป็นท่ีจดจ ากนัในฐานะท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์
ของเสียงดนตรีและเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ทจากนั้นน าท่านชมภายใน สวน
มิราเบล ท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นน าท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่น ้าซาล
ซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน น าท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของฝาก    

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองท่ีได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัทเ์ป็นเมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  
ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศออสเตรีย อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศ เมืองฮัลล์ชตัทท์ ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์คือความ
เงียบสงบสวยงาม จุดเด่นท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงเลยของเมืองริมทะเลสาบสีน ้าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูง
ตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไวอ้ยา่งนุ่มนวล จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลนิซ์ Linz เมือง
ใหญ่อนัดบัสามของออสเตรีย มีท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าดานูบ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัและเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอยูม่ากมาย  

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 
 
 
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8)  
 พกัค้างคืน ณ Courtyard by Marriott Linz หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 

 
           วันท่ี 27 ธ.ค. 65      ลนิซ์ – เชสกีค้รุมลอฟ – ปราค – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์                                             
                                       – จตัุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ประมาณ 209 กม. ใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองเก่าท่ีแสนสวยและโรแมนติกตั้งอยูใ่นวงลอ้มของแม่น ้าวตัตาวา่ มีปราสาท
ครุมลอฟซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีการเปล่ียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวา
เซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์กน าคณะเดินชมจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟเมืองมรดกโลก ซ่ึงถูกสร้าง
ขึ้นเม่ือปีค.ศ.1250 เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี 
ภายในปราสาทแห่งน้ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้ง
ตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเลก็หลงันอ้ย หลงัคาสีส้ม
เรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุ๊กตาท่ีสวยงาม 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10)  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงปราค (ประมาณ 172 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็ก น าท่านเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซ่ึงเป็นปราสาทในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุด และถือวา่เป็นท่ี



ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม 
มหาวิหารเซนต์วิตุส จากดา้นนอก ซ่ึงเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็กตั้งช่ือเทิดทูน
ใหก้บัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนัปราสาทปราคยงัเป็นท าเนียบท่ีท าการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกดว้ย 
และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชมวิว จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากนั้นน าท่านไปยงั สะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานแห่งน้ีจะน าท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town 
น าท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซ่ึงอดีตเคย
เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลยัชาลส์ ในยคุของกษตัริยท่ี์ 4 จากนั้นใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก
ประจ าถ่ินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ี คือ เคร่ืองแกว้โบฮีเมีย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 11) พเิศษกับเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมี่ยน 
 พกัค้างคืน ณ Hotel Duo  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 

 

           วันท่ี 28 ธ.ค. 65      ปราค – บราติสลาว่า – เท่ียวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของประเทศ
สโลวาเกีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบราติสลาว่า ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝ่ัง
ของแม่น ้ าดานูบ มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งท่ีตั้งอยูใ่กลก้นัมากท่ีสุดในยุโรป โดย
ตั้งอยู่ห่างกนัไม่ถึง 60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโล
วาเกีย เป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั 
พิพิธภณัฑ ์โรงละคร หอศิลป์ และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศึกษา รวมทั้ง
ส านกังานใหญ่ของสถาบนัทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียเป็นจ านวนมาก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่า ท่ีว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มาร์ตินอนัเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองบราติสลาว่า ไดเ้วลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 2  ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และการคมนาคมขนส่งของประเทศ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14)  ลิม้ลองซุปกูราซ เข้มข้นท่ีมีสีแดงสดของพริกปาปริก้า  
 พกัค้างคืน ณ Mercure Budapest Castle Hill  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5)   



 
         วันท่ี 29 ธ.ค. 65   บูดาเปสต์ – ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่น ้าดานูบ –  จัตุรัสวีรบุรุษ – ซิตาเดลล่า    
                                         –  Designer Outlet Parndorf  – เวียนนา (ออสเตรีย) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ท่ีสะทอ้นประวติัศาสตร์การ

สร้างชาติฮงักาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอน
ท่ีถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์รอบเมืองท่ี
สวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่และอาคารรัฐสภาฮงัการ่ี
ริมแม่น ้ าดานูบท่ีงดงามตรึงตาประทบัใจกบัการท่ีไดม้าเยือน “บูดาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่งสาธารณรัฐ
ฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์แมทเทียส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ท่ีไดรั้บขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก โบถส์แห่งน้ีตั้งช่ือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งฮงัการี เม่ืออดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคย
เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงท่ีฮงัการีถูกรุกรานจากกองทพั
เติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลี่ยนสภาพใหเ้ป็นมสัยดิหลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกี
ในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
กระทัง่เม่ือสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสให้กลบัมายิ่งใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสี
อนัสวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิก ส่วนดา้นในโบสถ์ประดับประดาไปดว้ยภาพเขียนสีและกระจกสีท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวทางศาสนาท่ีแสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ตั้งเด่น
เป็นสง่าให้ได้ชมกันเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมท่ี งดงามของศตวรรษท่ี11 
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพ่ือลงเรือล่องแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เส่ือมคลาย 
เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่น ้า
ดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือวา่สัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่
ริมแม่น ้าดานูบบนฝ่ังเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
เพราะตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกท่ีดูคลาสสิคดว้ยหลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภา



แห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมา
จาก  อาคารรัฐสภาแห่งลอนดอนสหราชอาณาจกัร จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่ง
กวา้งขนาดใหญ่ท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทว
ทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็น
ท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ าของชนเผา่ทั้ง 7 ท่ีร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีขึ้นเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสูงและสวย

ท่ีสุดของกรุงบูดาเปสต ์ท่านจะไดส้ัมผสักบัวิวแบบพาโนรามาของกรุงบูดาเปสต ์จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 
กรุงเวียนนา (ประมาณ 244 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาที ) เมืองหลวงของประเทศออสเตรียและใน
อดีตเป็นศูนย์กลางอ านาจของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวอีก
มากมายท่ีต่างพากนัมาเยอืน  ดินแดนอนัแสนโรแมนติคเป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่น ้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนายงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง 
เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง 

เช่น โอเปก (OPEC)ระหวา่งทางใหท้่านแวะเลือกซ้ือสินคา้แรนดด์งัทัว่โลก ณ Designer Outlet Parndorf  ศูนย์
รวมสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงตั้งอยู่เมือง  Parndort ชานกรุงเวีนยนา โดยสินคา้ท่ีขายมีความหลากหลาย มีทั้งสินคา้
แฟชัน่ทัว่ไป กีฬา เคร่ืองประดบั และมกัจะจดัแคมเปญลดราคาตั้งแต่ 30-70% โดยมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า 
อาทิ Prada, Gucci, Calvin Klein เป็นตน้ 

ค ่า  อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
 พกัค้างคืน ณ Courtyard By Marriott Wien Messe  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 6)  

  

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81


 

          วันท่ี 30 ธ.ค. 65   เวียนนา  –  ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่  – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย)   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 17) 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปท่ีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค หรือ
ศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย จากนั้นน าท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีก
มากมายท่ีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติค โดยท่ีจะผา่นชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการกรุงเวียนนา จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนาง
มารียเทรเรซ่า จกัรพรรดินีผูย้ิ่งใหญ่ของอาณาจกัร ออสโตรฮงัการี และน าท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังฮ
อปส์บูร์ก ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิตเลอร์ ผูน้ านาซีเยอรมนีได้เดินทางมายงั
พระราชวงัแห่งน้ีเพื่อประกาศรวมออสเตรียใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัประเทศเยอรมนี 

 
เท่ียง  อาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  

น าท่านเดินชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมืองยา่น ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด ของแบรนดเ์นม
ช่ือดงัหลากหลายยีห่อ้ และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซ่ึงเป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของกรุงเวียนนา 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 18)  พเิศษกับเมนู ซ่ีโครงหมูย่างเวียนนา   
 พกัค้างคืน ณ Courtyard By Marriott Wien Messe  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 7)  

 

          วันท่ี 31 ธ.ค. 65       เวียนนา – บาเดน   –  เท่ียวตลาดคริสต์มาสกรุงเวียนนา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 19) 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง Baden bei Wien หรือ เมือง Baden ท่ีอยุห่่างออกไปจากเวียนนา 30 กม และ
เพิ่งไดรั้บเลือกเป็น หน่ึงในมรดกโลกในประเภท เมืองแห่งสปาหรือ "The great spa town" จากองคก์ารยเูนสโก ้



ซ่ึงจะมีแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีใชบ้ าบดัรักษาโรคมาตั้งแต่สมยัโบราณ เมือง Baden น้ีสมยัก่อนไดเ้ป็นเมืองท่ีเป็น
ท่ีพกัร้อนตากอากาศของราชวงศฮ์บัสบวก ทั้งยงัมีศิลปินระดบัโลกเช่นบีโทเฟน ก็เคยมาพกัท่ีเมืองน้ีและไดแ้ต่ง
เพลง Symphony no. 9   ใหท้่านเดินทอดน่องไปตามตรอกซอกซอยท่ีแปลกตาของเมืองชมสถาปัตยกรรมแบบบา
โรก ร้านเคร่ืองประดบัขนาดเลก็และร้านคา้ของเก่าแกลเลอร่ีและคาเฟ่ฯลฯ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 20) 
จากนั้นน าท่านกลบัสู่กรุง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองท่ีเป่ียมไปดว้ยสถาปัตยกรรม
และวฒันธรรมทรงคุณค่า เม่ือเขา้สู่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงตน้เดือนมกราคม ทัว่ทั้งเวียนนาจะเตม็ไป
ดว้ยตลาดคริสตม์าสกวา่ 20 แห่ง เปิดโอกาสใหช้าวเมืองและนกัท่องเท่ียวไดไ้ปสัมผสับรรยากาศอนัแสนอบอุ่น
ใหเ้ตม็ท่ี เดินเล่นในตลาดคริสตม์าส อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัของอร่อย ทั้ง ไส้กรอกเวียนนา ขนมปังขิง 
และไวน์ร้อน ฟินสุดๆ ในช่วงฤดูหนาวแบบน้ี 

ค ่า  อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
 พกัค้างคืน ณ Courtyard By Marriott Wien Messe  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 8)  

 

          วันท่ี 1 ม.ค. 66   เวียนนา – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 21) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

11.10 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เท่ียวบินท่ี EY 54 / EY 402 แวะ
เปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

           วันท่ี 2 ม.ค. 66   กรุงเทพมหานคร  

07.20 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 
 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

 

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย  ฮั งการี  ออสเตรีย 11 วัน  

โดย Etihad Airways (EY)  

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 23 ธันวาคม  – 2 มกราคม  2566  
(เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่) 

97,888 25,000 



 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ทุกท่านท่ีร่วมเดินทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 3 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้น
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  



 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 22 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 18 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  



หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
  



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาออสเตรีย 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล
เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ี
ยืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่มารดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 



WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9. หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซ่า 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ีมี
ช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอด
ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) 
เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**    

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่าด้วย 
 



***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอื่นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 
ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 

 
 

 
  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

