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เยอรมน ีเชก ออสเตรยี  

สโลวคั ฮงัการ ี(คทุนา ฮอรา่) 

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 เร ิม่เพยีง 59,900.- 
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 บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ี 

 เดนิเลน่เมอืงน า้แรส่ดุแสนโรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่วาร ี(Karlovy Vary) 

 สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague)  

 พกัเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี               

 ตะลงึกบัโบสถโ์ครงกระดกู (Sedlec Ossuary) อนัโดง่ดงัทีเ่มอืงคทุนา ฮอรา่ (Kutna Hora)                                       

 ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

 เต็มอิม่กบัธรรมชาต ิทีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 

4,500 ปี 

***เมนพูเิศษ,, ไสก้รอกเยอรมนั ซุปกลุาซ และ เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน*** 

***พกักรงุปราก 2คนื *** 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  17-25 ส.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่  7-15, 14-22, 21-29 ก.ย., 28 ก.ย.-6 ต.ค. 61 59,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  ✈ ✈ ✈  

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

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

4 
ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – ปราก –  

ปราสาทปราก  
O O X DUO PRAGUE  

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

6 บดูาเปสต ์– Parndorf Outlet – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์ O X O 
MERCURE 
WESTBANHOF  

7 เวยีนนา – ฮลัสตัท – ซาลสบ์วรก์ O O X MERCURE CENTRAL  

8 ซาลสบ์รวก์ – มวินคิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈   

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

20.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2

เคานเ์ตอร ์H สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูฟ่รงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่TG920   

วนัทีส่องของการเดนิทาง     แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– นเูรมเบริก์  

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง และจะปรับเป็น 6 ชัว่โมง ในวันที ่28 ตลุาคม 2561) น าทา่นผ่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที่ส าคัญของ

เยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของ

ประเทศ ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของ

หัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 น าเทีย่ว

ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้น

ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นยา่นถนน ZEIL ทีม่ี

หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีม่อีาคารบา้นเรอืน

แบบโบราณทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และ

เมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นกองบัญชาการทาง

การทหารเพือ่ตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แตช่าวเมอืงก็ไดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพ

ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สุด  น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตล์อเรนซ ์              

(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นในยา่นเมอืง

เกา่ทีส่วยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟชัน่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ระยะทาง 224 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE AN DER MESSE NUREMBERG หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   นเูรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(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) 

บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมอืงหลวง
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ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี    

ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

ระยะทาง 127 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – ปราก – ปราสาทปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคทุนา ฮอรา่ (Kutna Hora) เมอืงทีส่ าคัญและมคีวาม

สวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนือ่งจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตัง้แตย่คุกลาง จงึ

ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แก่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unesco

ในปี ค.ศ 1995 น าทา่นชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมอืง น าเขา้ชมโบสถ์

เซ็นตบ์าบารา (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 สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดูกเพือ่เป็นการระลกึถึง

การใชช้วีติอยา่งระมดัระวัง และสือ่ใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าคณะเดนิทางกลับสูก่รุงปราก เพือ่น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague 

Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย 

Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่

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

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่

ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 

ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระ

เจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายใน

มหาวิหาร อาจไม่ได้รบัอณุญาตให้เข้าชม)  แลว้ชมพระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับ

ของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden 

Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย จากน ัน้น าทา่น

เดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา 

สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชม

รูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น า

ทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ ชมศาลาวา่การเมอืงหลงั

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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เกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดารา

ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให ้

เวลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นยา่นเมอืงเก่า เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้

แฟชัน่ชัน้น ามากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม DUO PRAGUE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ปราก – บราตสิลาวา่ – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  

สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ระยะทาง 330 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.45 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แมน่ ้าดานูบ น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลอืงชือ่ 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 า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุาซ)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่กของการเดนิทาง บดูาเปสต ์– Parndorf Outlet – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

เชา้ 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  

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***     

 

 

ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม. 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย น าเดนิทางขา้มพรมแดนออสเตรีย สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ

ประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่

ของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์

ระยะทาง 60 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.45 ชม. 
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(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่ง

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

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บ

การตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE WESTBANHOF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 

ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน 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  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที่

ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มริาเบล

(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก อสิระชอ้ปป้ิงถนน

เกไทรเดร ้(Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังยา่นกลางเมอืงเกา่ 

ระยะทาง 70 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 

ค า่ อสิระอาหารค า่  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   ซาลสบ์รวก์ – มวินคิ – กรงุเทพฯ 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 188 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG925  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

06.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
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หมายเหต ุ
  

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.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : เยอรมน ีเชก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี(คทุนา ฮอรา่)  

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           17-25 ส.ค. 61 

7-15, 14-22, 21-29 ก.ย., 28 ก.ย.-6 ต.ค. 61 

 

 

 

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวี
ซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 



FRA-TG003    หนา้ 11 จาก 16 

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK 

CERTIFICATE  ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 

เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจ

ขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 
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3.1.2ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกันกับส าเนา

สมดุบัญช)ี ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ 

– สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 

3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลังจากธนาคารออกให ้  

***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคาร

สงเคราะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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.่.......................................ถงึวนัที.่...................................... 



FRA-TG003    หนา้ 16 จาก 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

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)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


