
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
** การบินไทย บินตรงสูกรุงมิวนิค กลับท่ี

เวียนนา  

ไมยอนเสนทาง ** 

เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน 
ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปตเซ 

เขาปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน 

พรอมชอปปง McArthurGlen Parndorf 

Outl    
 บริษัทฯ นําทานสมัผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและ

ออสเตรีย นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังนี ้
 

Charming East Europe 
Germany-Austria  



 

มิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย 

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมน ีติด

กับชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมือง เกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดโิรมัน และเปน

ที่ตั้งของปราสาทของกษัตริยบาวาเรยีและยงัแวดลอมไปดวย ทะเลสาบนอย

ใหญ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน” ซึง่อยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชา

ของกษัตริยลุด วิคที่ 2 และยังเปน ปราสาทตนแบบทีว่อลทดีสนียไดนํามา

สรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปน สัญลักษณของบริษัทดิสนีย 

อินนสบรูค  เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิโรล โอบลอมดวยเทอืกเขาสูง

งดงาม บนทีร่าบลุมแมน้ําอินส    ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป 

และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการแขงขัน  กีฬาฤดูหนาว 

ทั้งยังเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง  

เบิรชเทชการเดน เมืองทองเที่ยวที่สําคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเสนทางทองเที่ยวของ

ประเทศเยอรมันหรือเสนทาง The Alpine  Road และในอดีตเคยเปนเมืองที่

ร่ํารวยดวยเหมืองเกลอื ซึ่งเริม่ทําการมาตั้งแตป ค.ศ.1517 ปจจุบนักลายเปน

 สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม 

ทะเลสาบโคนิกซ ีที่ไดรับการขนานนามวาเปนทะเลสาบกษัตริย ซึ่งเปนทะเลสาบในหุบ

เขา อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย มีทัศนียภาพสวยงาม

จนไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก อกีทั้งอีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่ถือวา

ลึกที่สดุ น้ําใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี  

ซาลสเบิรก เมืองแหงศิลปนเพลงและสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง The 

Sound of Music ที่โดงดัง รวมถึงยัง เปนเมืองทีเ่ต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบ

บาร็อคและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป และยังมีทิวทัศนที่

สวยงามเปนที่หลงใหลของนกั   เดินทางมากมาย   

เวียนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด  

 

กําหนดการเดินทาง  5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. / 26 ก.ย. - 2 ต.ค.  

  5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 1-7 ธ.ค.2561 

 
 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิสมุทรปราการ 



 

22.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ อาคารผูโดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตูทางเขาระหวางหมายเลข 2-3  เคานเตอรสายการบินไทย  

เคานเตอรเช็คกรุป D 

**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋ว

โดยสารสวนตวัของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีรีแ่ละไดมกีาร

ดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
 

วันที่สอง มิวนิค-อิปซี่-ยอดเขาซกุสปตเซ-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวังนอยชวานส

ไตน-เคมปเทน (เยอรมัน) 

00.50 น. นําทานออกเดินทางบนิตรงสู กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน

ไทย  

เที่ยวบินที ่ TG-924 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัว

เมืองมิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ตัง้อยูทางตอนใตของประเทศ

เยอรมนรีมิฝงแมน้ําอซิาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย นําทานชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแหงน้ี 

กอตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย เตม็ไปดวยอาคารเกาแกสวยงาม

จากยุคสมยัอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบสมยัใหม 

และเปนแหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมยัมากมาย  นําทานสูบริเวณ 

จัตุรัสมาเรียน ยานใจกลางเมืองเกาของมวินิค ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย อาท ิ

Mariensaule รูปปนพระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม ที่มี

จุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมา

เตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมงเชาในหนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมง

เย็นอีกหนึ่งรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระที่งดงามที่มีโดมเปนรูปทรง

หัวหอมคูเปนสัญลักษณ อกีทั้งบริเวณยานนีย้ังมีรานจําหนายสินคาแบรนด

เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมาย   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองอิปซี่ Eibsee (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) เมอืงทองเทีย่วเล็กๆ ตั้งอยูใกล  กับเขาซกุสปตเซยอดเขาสูงสุดของ

เยอรมนี  นําทานขึ้นกระเชาที่สถานอิปซี่ สู สถานีซกุสปตเซ เพ่ือนํา  ทานขึ้นสู 

ยอดเขาซกุสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด



 

สองขาง  ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นําทานไตระดบัสู

ระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทาน  เดนิเลนถายรูปและชื่นชมความ

สวยงามของเทือกเขาแอลปและบนยอดเขาซุกสปตเซนั้นเปนอีกหนึ่งพรมแดน 

 ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย  สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา 

จากนั้นนําทานเดินทาง เมืองโฮ  เฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตัง้อยู

ในเขตแควนบาวาเรยีตอนใตของประเทศเยอรมนี ติดกบั  ชายแดนประเทศ

ออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ตั้งของปราสาทของกษัตรยิ

บา  วาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) นําทานเขาชม    “ปราสาทนอยชวานสไตน” ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงที่

สรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคที ่2 ทีต่องการสราง   ปราสาทตาม

เทพนิยายของริชารด วากเนอร ศลิปนคนโปรดของพระองค นําทานชมววิสวยจาก

สะพานแมรี ่  จุดที่ถายรูปกับปราสาทนี้ไดดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร โปสการดตางๆ 

ซึ่งความงามนี้ยังทําใหปราสาทแหงน้ีเปน  ปราสาทตนแบบทีว่อลทดีสนียได

นํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตนูและเปนสัญลักษณของ  

 บริษัทดิสนียดวย  (การเดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปด

ใหบริการดวยกรณ ี ใดๆ จะตองใชการเดนิเทาแทน หรือนั่งรถมาซึ่งบรกิารรถมา

ไมรวมอยูในคาบรกิาร หากโดยสารขึ้น  ลงชําระเพ่ิมทานละประมาณ 10 ยูโร)  

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเคมปเทน Kempten เมืองใหญที่สุด  ในภูมิภาคอัลล

กอยแหงแควนบาวาเรยี เชื่อวาเดิมเปนที่ตั้งรกรากของชาวเคลต กอนที่ภายหลังจะถูก

ปกครอง  โดยชาวโรมัน เรียกไดวาเมืองเคมปเทนเปนชุมชนเมอืงทีม่ีความ

เกาแกที่สุดในเยอรมัน (ใชเวลาเดินทาง   ประมาณ 45 นาที) 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่โรงแรม  จากนั้นใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม  เคมปเทน (เยอรมัน)-อินนสบรูค (ออสเตรีย)-เบริชเทสกาเดน-โคนิกซี ่

(เยอรมัน)-ซาลสเบิรก (ออสเตรยี) 

 
    
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองอินนสบรูค Innsbruck ประเทศ

ออสเตรีย (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงแหงรัฐทิโรล เปน

ภาษาเยอรมันที่แปลวา สะพานขามแมน้ําอนิน ตั้งอยูทางตะวันตกของ

ประเทศออสเตรยี บนที่ราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป 

จากตวัเมืองอินนสบรคู สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลกูตางๆ ไดแก นอร

ทเคทเทอ  พัทแชรโคเฟล  และแซรเลส เปนตน เมืองอินนสบรูคแหนงน้ีมี



 

ชื่อเสียงในดานการเปนศูนยกลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเปนเจาภาพในการ

จัดการแขงขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง ไดแก โอลมิปคฤดูหนาวในป 1964 

และป 1976  พาราลิมปคฤดูหนาว ป 1984 และ ป 1988 รวมถึงโอลิมปค

เยาวชนฤดูหนาวที่จดัขึ้นเปนครั้งแรกในป 2012 ทําใหเมืองอินนสบรูค เปน

เมืองแรกของโลกที่ไดมีการจัดกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง ใหทานเดิน

ชม เมืองอินนสบรูค ดนิแดนแหงขุนเขา เมืองที่มีทิวทัศนอันงดงาม 

ผสมผสานแหลงเพาะปลูกและที่เลนสกีที่ดีทีสุ่ดในยุโรป ซึ่งปจจุบนัทํา

รายไดสูงสุดใหกับประเทศ นําทานชมเขตเมืองเกา ทีม่ ีตําหนักหลังคา

ทองคํา ที่มีอายุรวม 450 ป เปนสัญลักษณทีส่ําคัญ ซึ่งเปนมุขหลังคา

หนาตางของตวัอาคารที่ยื่นออกมา สรางขึน้ประมาณป ค.ศ. 1500 ในสไตล

โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคํานี้ถกูสรางเพิ่มเติมใหกับพระราชวังใหมนอย

เออร ฮอฟ ในการฉลองการหมั้นระหวางพระเจาแมก็ซมิิเลีย่นที่ และพระ

นางมาเรีย เบียนกา สฟอรซาบตุรสาวของดยุคแหงมิลาน หนามุขแหงน้ี

ประดับประดาดวยแผนไมสี่เหลี่ยมผืนผา ชบุทองแดงจํานวน 3,450 แผน 

เปนเฉลียงหนามุขที่มไีวสําหรับดกูารแขงขนัหรือละครที่จัตรุัสเบือ้งลางลง

ไป และใหทานมีเวลาเลือกซื้อสินคาคริสตัลจากสวาลอฟสกี ้ไมวาจะเปน

สรอยคอ  ตางหู  กําไล หรือเครื่องประดับอืน่ๆ เปนตน ลวนไดรับการ

ออกแบบและจดัแสดงอยางนารกัและสวยงาม      

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทชการเดน Berchtesgaden ตั้งอยูในเขต

ประเทศเยอรมัน (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองทองเทีย่วที่

สําคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเสนทางทองเทีย่วของประเทศเยอรมนัหรือ

เสนทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเปนเมืองที่ร่ํารวยดวยเหมือง

เกลือ ซึ่งเริม่ทําการมาตั้งแตป ค.ศ.1517 ปจจุบันกลายเปนสถานทีท่องเที่ยว

ยอดนิยม ใหทานชมเมืองเล็กๆ นารกัทีถู่กโอบลอมโดยเทือกเขาแอลป โดด

เดนดวยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอกีทั้งเปนเมืองที่ฮิตเลอรไดสราง 

“รังนกอินทร”ี อันโดงดังในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปจจุบันยังมีบงัเกอร 

และเครื่องปองกันหลงเหลือใหชมอยู อิสระใหทานเดินเลนยานใจกลางเมือง

ที่เต็มไปดวยศิลปะการสรางอาคารในรปูแบบบาวาเรยีตอนบนท่ีมีเอกลกัษณ

เฉพาะตัว จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบโคนิกซ ีที่ไดรับการขนานนาม

วาเปนทะเลสาบกษัตรยิ ซึ่งเปนทะเลสาบในหุบเขา อยูทางทิศตะวนัออก

เฉียงใตของแควนบาวาเรีย นําทานลองเรือชมความงดงามของทศันียภาพ

รอบทะเลสาบ Konigsee Lake ที่สวยงามจนไดรับการยกยองใหเปนมรดก

โลก อกีทั้งอีกทั้งยังเปนทะเลสาบทีถ่ือวาลึกที่สุด น้ําใสที่สุด และสะอาดที่สุด



 

ในเยอรมนี จึงอนุญาตใหเฉพาะเรือพาย และเรือที่ใชไฟฟาเทาน้ันที่

สามารถแลนไปมาในทะเลสาบได  สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู

เขตประเทศออสเตรียอีกครั้งที ่เมืองซาลสเบิรก Salzburg  เมืองแหงศิลปน

เพลง ซึง่เปนสถานทีข่องเด็กอัจฉรยิะโมสารตที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ป 

ในป 2006 ที่ผานมา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   

  ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วันที่สี ่  ซาลสเบิรก-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานชมเมืองซาลสเบิรก Salzburg  เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงศิลปน

เพลง และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง The Sound of 

Music ที่โดงดัง รวมถงึยังเปนเมืองที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค 

และไดรับการขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลกดวย นําทานเดินขามแมน้ํา

ซาลสอัคชเพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของ ซาลสเบิรก สูจตัุรัสกลางเมืองเพื่อ

ถายรูปคูกับอนุเสาวรยีโมสารต  ชมมหาวิหารใหญกลางเมืองหรอืมหาวิหาร

แหงเมืองซาลสเบริก สรางขึ้นตั้งแตสมยัเรอเนอซองสตอนปลายตอ

บาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถ

หลังเดิมที่ถกูไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถกูระเบิดสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ถลมเสยีหาย แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม เดินเลนบน

ถนนเกไตรเด ทีม่ีบานเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสรางขึ้นชวงในศตวรรษที่ 15-

18 ลกัษณะเดนคือมลีานบานที่มีหลังคาสวยงาม ปายเหล็กที่บงบอกชื่อ

รานคาหรือบานเรือนที่ทําดวยมือและกรอบหนาตางที่เปนภาพปูนแกะสลัก 

ปจจบุันเปนยานชอปปงที่มรีานคาแบรนดเนมมากมายและเปนที่ตัง้ของบาน

เกิดของโมสารต ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปเมื่อป 2006 ตั้งอยูบนถนนเสน

นี้ดวย โมสารทเกิดที่นีแ่ละอยูในบานเกิดแหงน้ีมากกวา 20 ป ตอมายายไป

อยูอีกหลังหนึ่ง บานหลังนี้จึงถกูดัดแปลงใหเปนพิพิธภัณฑในเวลาตอมา ซึ่ง

บานหลังนี้ไดรับการออกแบบโดย Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมริกัน 

โดยมกีารออกแบบใหเหมือนกับตอนที่โมสารทยังมชีีวติอยู ใหทานถายรูป

เปนที่ระลกึ (เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเทีย่วเขาในเขต

บริเวณเมืองเกา)  สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสูเมือง ฮอลสตัท Hallstatt 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเลก็ๆ ที่เงยีบสงบ มีอากาศที่แสน

บริสุทธิ์และสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของ

เมืองนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เรียกได



 

วาฮอลสตัทเปนเมอืงมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่

เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยังมี

ทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย นําทานเดินเทา

เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรยีกวา “ซี สตราซ” See Strasse 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดานมรีานขายของทีร่ะลึก ที่ศลิปนพ้ืนบาน

ออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย 

บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลัน่กันเปนชั้นๆ และบานแตละ

หลังลวนประดบัประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของ

ถนนซ ีสตราซ ทานจะไดชมจตัุรัสประจําเมอืงซึ่งเปนลานหินขนาดยอม 

ประดับดวยน้ําพกุลางลาน และอาคารบานเรือนที่สวยงาม อิสระใหทานได

พักผอนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ่งใน

เมืองที่มีความโรแมนตกิมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงาม

ดวยศลิปะตางๆ ที่สะทอนถึงวฒันธรรมและประวตัิศาสตรอันรุงเรืองในอดีต

กระจายอยูทั่วเมือง เวยีนนา ยังเปนเมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มี

แมน้ําสายสําคัญของยโุรปคือแมน้าํดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้ง

ศูนยกลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมีความสําคัญใน

ระดับนานาชาต ิ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

    ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมืองอิ่มอรอยกับเมนูซี่โครงหมูซอส

กระเทยีมและซอสบารบีคิวพรอมเครื่องดื่มไวนหรือเบียรหรือซอฟดริ๊ง 

 จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วันที่หา   เวียนนา-พารนดอรฟ-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทาผานชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หนึ่ง

ในเมืองที่มีความโรแมนติก 

มากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่สะทอน

ถึงวฒันธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทัว่เมือง 

เวียนนา ยังเปนเมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมนํ้าสายสําคัญของ

ยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และการปกครองของประเทศ และมีความสาํคัญในระดับนานาชาติ ชมเมือง

เวียนนาและมีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงาม อันเปนทีต่ั้งของหนวยงาน

ขององคการสหประชาชาติหลายแหง อาทิเชน United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) และยังเปนที่ตั้งของสํานักงาน



 

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดวย และอาคารสวยงามสถาปตยกรรม

เกาแกอันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-

1869, พระราชวังฮอฟเบิรก กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทบัของราช

สํานักฮปัสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นใน

ระหวางปค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร, สวนสเตราสและโบสถ

เซนตสตีเฟน เปนตน อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก, พระราชวังเบลวาแดร หรือ

ศาลาวาการเมืองของกรุงเวยีนนา เปนตน จากนั้นนําทานเขาชมความนํา

ทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชรนินบรุนน Schonbrunn 

Palace พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและ

ยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ทีม่ีการตกแตงหองดวยศลิปะในหลาย

รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศลิปะประยกุตจากทางเอเซยี และยังมี

เครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ประดับอยูอยางวจิิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายใน

พระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตสมยัพระเจาโยเซฟที่ 1 

เปนผูดําริในการสรางใหมีความหรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวร

ซายสของฝรั่งเศสเปนพระองคแรกแตพระราชวังเดิมไดรับความเสียหาย

จากการทําสงครามจึงไดมีการกอสรางและบรูณะขึ้นมาใหมโดยสถาปนิก

ประจําราชสํานกัและมกีารสานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ

ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงนี้มีหอง

ตางๆ มากมายกวา 1,400 หอง สีทีโ่ดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลักษณ

แหงความเรืองโรจนของระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทํา

ใหเวียนนามีความโดดเดนจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของ

องคการยูเนสโกในป ค.ศ.1996   

 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองพารนดอรฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

อิสระใหทานชอปปง แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ต McArthur Glen 

Designer Outlet เอาทเล็ตแหงแรกของประเทศออสเตรีย และเปนแหลงช

อปปงใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุม

โลก มีใหเลือกมากมายอาท ิเชน รองเทา เสือ้ผา เครื่องประดับ ของตกแตง

บาน สินคาแบรนดเนมมากมายหลากหลายแบรนด อาท ิAdidas, Almani, 

Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, 

Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, 



 

Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, 

Timberland, Skechers เปนตน และอื่นๆ อีกมากมายทีต่างนําสนิคามาลด

ราคา  (เอาทเล็ท ปดทกุวันอาทติย)   ** เพ่ือความสะดวกในการเลอืกซื้อ

สินคาใหทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย **  

 สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลบัสูกรุงเวยีนนา และนาํทานเขาสู

ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
   

วันที่หก  เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)  

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม    

สมควรแกเวลาใหทานเช็คเอาทจากที่พกั และนําทานเดินทางสูสนามบิน

พรอมทําคืนภาษ ี

14.35 น.  นําทานออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ 

TG-937 
  

วันที่เจ็ด  สนามบินสุวรรณภูม ิสมุทรปราการ 

05.35 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิจ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ

..  

**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋ว

โดยสารสวนตวัของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีรีแ่ละไดมกีาร

ดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 

 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรือมี

เหตุการณอื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

 
 

 

อัตราคาเดินทาง 5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. / 26 ก.ย. - 2 ต.ค. /  

  5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 1-7 ธ.ค.2561 

 
 
 



 

Charming East Europe 

(เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน / TG) 

8-14 ส.ค. / 5-11 

ก.ย. / 12-18 ก.ย. 

/  

26 ก.ย. - 2 ต.ค.

61 

5-11 พ.ย. / 12-18 

พ.ย. / 19-25 พ.ย. 

/ 1-7 ธ.ค.61 

ราคาผูใหญ ทานละ 49,900 47,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

47,900 45,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

45,900 43,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ 5,900 4,900 

ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลวมาเดินทาง

รวมคณะ ทานละ 

27,300 25,300 

 

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,300 บาท //  

คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท  ชําระพรอม

คาทัวรกอนเดินทาง ** 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบิน

มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียง

เสริม *** 
  
 

หมายเหต ุ

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 25 ทาน  
และจะตองชําระมัดจาํ หลังจากยืนยันการจองทัวรทันท ี

 อัตราคาเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ  ดงันั้นหากมีการออกตั๋ว
โดยสารแลวไมสามารถขอ 
รีฟนดหรือคืนเงินไดทุกกรณี 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทาง
บริษัททัวร  กรุณาแจงลวงหนาเนื่องจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา ซึ่งผู
เดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได  



 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนั้นจึงขอความ
รวมมือในการจัดเตรยีมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้
เพื่อเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา 

 

 

อัตรานีร้วมบริการ 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-
กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ํากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเปนไปตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 
ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่7 พ.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออตัราการผกผัน
คาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 

 คาธรรมเนยีมวซีาเชงเกนและคาบรกิารดานการนัดหมายและเอกสาร ทานละ 3,300 
บาท โดยชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 

 คาทิปพนักงานขับรถและมคัคุเทศกทองถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเกาและทิป
หัวหนาทัวรที่เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 1,500 บาท โดยชําระพรอมคาทัวร
สวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทาน
ดวยตวัทานเอง หรือหากตองการการบรกิารยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่
โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เองคาโทรศัพท คาซกัรีดฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบรกิารอืน่ๆ เพิ่มเติมที่เกีย่วกับ

วีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 



 

 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินมัดจําคาตัว๋โดยสารของทานนั้นๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 15 วันทาํการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทวัร
ทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตั ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคาทวัรทั้งหมด  

 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตกุารณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได  

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ
จลาจลตางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการ
เดินทางของรายการทวัร  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 



 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระ
ของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ลาชาหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปา
อาจจะถกูกําหนดใหต่าํกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอาย ุมีโรคประจําตวั ไมสะดวก
ในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน 
หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยดุของชาว

ยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
 
 

ขอมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ

อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีทีม่า 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  



 

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยยื่นขอวีซาท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 

- ผูยื่นคํารองตองแสดงตัวและสแกนน้ิวมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาํรองที่ศูนยยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเปนไปตามกฏของสถานทูตและศูนยยื่น 
- รูปถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทําการถายใหมที่ศูนยยื่น โดยผูยื่นคํารองตองชําระ
เงนิคาถายรูปดวยตนเอง 
- การถายสําเนาเอกสารใดๆ ผูยื่นคํารองชาํระเงินดวยตนเอง 
- ผูยื่นคํารอง กรุณาสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางท่ีเปนปจจุบันที่สดุ พรอมกรอกขอมูล
เบื้องตนสําหรับเพื่อใชในการทํานัดหมาย กรณุากรอกขอมลูตามความเปนจริง พรอม
เบอรโทร.ที่สามารถตดิตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูยื่นคํารองสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารตนฉบับที่เปนภาษาไทย อาท ิสําเนาหนังสือรับรองบริษทั/กิจการรานคา, 
สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเดก็), สําเนาสูติบตัร (กรณีผูที่อายุต่าํกวา 20 ป), สําเนา
ทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบยีนหยา, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล 
จะตองถกูแปลเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบรกิารทาน ยกเวน สําเนาหนังสือ
สัญญาซื้อขาย/สัญญากู/สัญญาอาชีพพิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใชบรกิารศูนย
การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผดิพลาดในดานงานแปล คาใชจายผูยื่นคาํ
รองจะตองชําระดวยตนเอง 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   

o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  



 

o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ  
 

o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสือ้สีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หาม
คาดผมและหามใสหมวกหรือ
เครื่องประดบั 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสหีรือบิ๊กอายส ** 

 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป  

- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายมุากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชน

แลว ทางสถานทตูขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือ
ถือ  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณทีานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานที่หยาแลว  

 
o หนังสือรับรองการทาํงาน หรือเอกสารบงชี้การมีอาชพีและมีรายไดของผู

เดินทาง 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน 
เปนตน 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานจะตองคดัเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงนิเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม

ทํางานกบัหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 
ชุด 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธรุกิจ
การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํา
กวา 6 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานทีเ่ปนแมบาน   



 

 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 
พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 
แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชดิ หรือ
ญาติใกลชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง 
ทานอาจถกูปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี้)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรยีนหรือสําเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก  

 
o หลักฐานการเงิน   

- ใช สําเนา สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถายสาํเนา ทุกหนา และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันท่ีสุดเทาที่จะ
ทําได หรือไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซีา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนา
แรกที่มีชื่อเจาของบัญชี  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 

โดยออกจากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมต่ํากวา 

15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอักษรชี้แจงเปน
ภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอ
ธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบคุคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมดุบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงิน
มากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา  



 

 

o กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดนิทางกับบิดาหรือมารดา หรอื บิดา-
มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบตุรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบดิาจะตองคัดจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดวาฝายใดเปนผูดแูลบตุร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนขอเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดนิทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทูตไมคืน

คาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระ

คาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง 

***  หากสถานทตูมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการ

เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะสง

เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

***    กรณีที่ทานยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศจะ

ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

** กรณมีีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจํานง

แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั

ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่

จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน

หลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลัก                  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซาเขายุโรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับ

ตอนนําเอกสารสงยื่นคํารองขอวีซา ทางศูนยยื่นหรือสถานทูตขอ

อนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลใน

ระบบออนไลน จุดละ 200 บาท / ทาน 

กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / 

อาชีพอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 

 
 


