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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 19-27 51,500.- 

ธนัวำคม : 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 61 67,500.- 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  ✈ ✈ ✈  

2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรัุสโรเมอร ์– นูเรมเบริก์ ✈ O O 
MERCURE AN DER 
MESSE NUREMBERG 

3 นูเรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O 
INTERNATIONAL 
PRAGUE 

4 
ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – ปราก –  

ปราสาทปราก  
O O X 

INTERNATIONAL 
PRAGUE  

5 ปราก – บราตสิลาวา่ – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ  O O O MERCURE BUDAPEST 

6 บดูาเปสต ์– Parndorf Outlet – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์ O X O KAVALIER 

7 เวยีนนา – ฮลัสตัท – ซาลสบ์วรก์ O O X AUSTRIA TREND  

8 ซาลสบ์รวก์ – มวินคิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈   

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

 

เยอรมน ีเชก ออสเตรยี  

สโลวคั ฮงักำร ี(คทุนำ ฮอรำ่) 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำรบนิไทย (TG)  
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บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี เดนิเลน่เมอืง

น ้าแร่สุดแสนโรแมนตกิที่คำรโ์ลวี ่วำร ี (Karlovy Vary) สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปรำก (Prague)       

ตะลงึกับโบสถโ์ครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดังที่เมืองคุทนำ ฮอร่ำ (Kutna Hora)                              

ชมพระรำชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา เต็มอิม่กับธรรมชาต ิทีส่ดุแสน

งดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี  

***เมนพูเิศษ,, ไสก้รอกเยอรมนั ซุปกลุำซ และ เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน*** 

***พกักรงุปรำก 2คนื *** 

               

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

20.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2

เคำนเ์ตอร ์H สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

 

23.40 น. ออกเดนิทางสูฟ่รงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่TG920   

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– นเูรมเบริก์  

05.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ

และพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและ

การคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

สถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรป

ของรัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่า

การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิ

เล่นยำ่นถนน ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บำ่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีม่อีาคารบา้นเรอืน

แบบโบราณทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และ

เมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นกองบัญชาการทาง

การทหารเพือ่ตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แตช่าวเมอืงก็ไดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพ

ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สุด  น าท่านถ่ายรูปกับวิหำรเซนตล์อเรนซ ์              

(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นในยา่นเมอืง

เกา่ทีส่วยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟชัน่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ระยะทาง 224 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE AN DER MESSE NUREMBERG หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   นเูรมเบริก์ – คำรโ์ลว ีวำร ี– ปรำก  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น

เมอืงแหง่สปา ทีใ่หญท่ีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทีน่ยิม

ของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพ ตามความเชือ่ที่มีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิท่านทดลองดืม่น ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 215 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บำ่ย จากนัน้เชญิเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสูก่รุงปรำก (Prague) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี    

ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

 

 

ระยะทาง 127 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง  ปรำก – คทุนำ ฮอรำ่ – โบสถโ์ครงกระดกู – ปรำก – ปรำสำทปรำก 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคทุนำ ฮอรำ่ (Kutna Hora) เมอืงทีส่ าคัญและมคีวาม

สวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนือ่งจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตัง้แตย่คุกลาง จงึ

ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แก่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unesco

ในปี ค.ศ 1995 น าทา่นชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมอืง น ำเขำ้ชมโบสถ์

เซ็นตบ์ำบำรำ (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีนั่บวา่สวยงาม และ

สมบูรณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ไดก้่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 500 ปี จากนัน้น าเขา้ชมโบสถ์

โครงกระดกู (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานทีท่ีแ่ปลกทีส่ดุในเมอืงนี้ที ่

ข ึน้ชือ่ว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก  เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปดว้ยโครง

กระดูกมนุษยก์ว่า 70,000 ชิน้ กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าขึน้จากกระดูก

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นโคมไฟระยา้ แทน่บชูา ไปจนถงึตราสญัลักษณ์ตระกลู เหตผุล

ของการน ากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกูลผูป้กครองสัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้

สถาปนคิชือ่ Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดูกเพือ่เป็นการระลกึถงึ

การใชช้วีติอยา่งระมดัระวัง และสือ่ใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย น าคณะเดนิทางกลับสูก่รุงปรำก เพือ่น ำเขำ้ชมปรำสำทแหง่ปรำก (Prague 

Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย 

Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่

ปี ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำรเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 

ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระ

เจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีำยใน

มหำวิหำร อำจไม่ได้รบัอณุญำตให้เข้ำชม)  แลว้ชมพระรำชวงัหลวง 

(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับ

ของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่ำนช่ำงทองโบรำณ (Golden 

Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย จำกน ัน้น ำทำ่น

เดนิเลน่บนสะพำนชำรล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา 

สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชม

รูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น า

ทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ ชมศำลำวำ่กำรเมอืงหลงั

เกำ่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นำฬกิำดำรำ

ศำสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให ้

เวลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นยา่นเมอืงเก่า เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้

แฟชัน่ชัน้น ามากมาย 

ค ำ่ อสิระอำหำรเย็น  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง ปรำก – บรำตสิลำวำ่ – บดูำเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุบรำตสิลำวำ่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  

สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ระยะทาง 330 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.45 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงักำร ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แมน่ ้าดานูบ น าทำ่นลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์

และอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้น

การสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุำซ)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDAPEST  

หรอืเทยีบเทำ่   
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วนัทีห่กของกำรเดนิทำง บดูำเปสต ์– Parndorf Outlet – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรนุน ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย *** 

เนือ่งจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ถำ้หำกคณะใดตรงกบัวนั

อำทติยใ์นวนัน ัน้ ทำงบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***     

 

 

ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม. 

 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าเดนิทางขา้มพรมแดนออสเตรีย สู่กรุงเวยีนนำ (Vienna) เมอืงหลวงของ

ประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่

ของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่ง

สงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็น

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บ

การตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

ระยะทาง 60 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.45 ชม. 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง เวยีนนำ – ฮลัสตทั – ซำลสบ์วรก์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 

ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิที่สดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่น

อัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่า

เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 295 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

บำ่ย เดนิทางสู่เมอืงซำลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปรำสำทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที่

ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มริำเบล

(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก อสิระชอ้ปป้ิงถนน

เกไทรเดร ้(Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังยา่นกลางเมอืงเกา่ 

ระยะทาง 70 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 
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ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AUSTRIA TREND หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   ซำลสบ์รวก์ – มวินคิ – กรงุเทพฯ 
 
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภำษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 188 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG925  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ  

06.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม :  เยอรมน ีเชก ออสเตรยี  

สโลวคั ฮงักำร ี(คทุนำ ฮอรำ่) 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำรบนิไทย (TG)  

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ปี 2560 

    พฤศจกิำยน : 19-27 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ปี 2560 

    ธนัวำคม : 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 61 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 51,500.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 51,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 51,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
51,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  19,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 67,500.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 67,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 67,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
67,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  29,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ)  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท) 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ทำ่นละ 16 ยโูร) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย   

      (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอื ประมำน 900 บำท) 

7. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทูตแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนมุตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิและรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
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ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 10 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3.  หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Statement หรอื 

ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 7 วนั กอ่นยืน่วซีา่ (กอ่นยืน่วี

ซา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครัง้)   

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     3.3.1. ใช ้Statement หรอื ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 7 วัน กอ่นยืน่วซีา่ (กอ่นยืน่วซีา่อาจจะ

ขอใหท้า่นปรับอัพเดทอกีครัง้)   

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชฝีำกประจ ำและกระแสรำยวนั** 

***สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชจีำกธนำคำร ดงัตอ่ไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลำม ธ.อำคำร

สงเครำะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัยต์ำ่งๆ และLHBANK*** 
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4.  หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำก

ทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

.............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


