
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์                                    (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เท่ียวบินท่ี TG 924 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลงัวนัท่ี 31 ต.ค.) 
 

** ส าหรับพเีรียดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที ่TG 924 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. บินถึงมิวนิค เวลา 07.05 น. ** 

 น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ์ อารีน่า (ALLIANZ ARENA) รังเหยา้ของทีมสโมสรฟุตบอลดงัอยา่ง 
บาเยิร์น มิวนิค ทีมยกัษใ์หญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งน้ีสามารถจุผูช้มไดม้ากวา่ 75,000 คน ซ่ึงใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทุนสร้างกว่า 340 ลา้นยูโร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีช่ือเรียกเล่นๆ ว่า 
Schlauchboot ซ่ึงแปลวา่เรือยาง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) เมืองเล็กท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขา
ดุจปราสาทในเทพนิยาย เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์า
วาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมน
ติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่
โบราณ 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 จากนั้นเดินทางกลับสู่มิวนิค (MUNICH) ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ

ประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ท่ีงดงามซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นกัท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่าน
เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง เมนูพเิศษ!! ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 
พกัท่ี MERCURE MUENCHEN OST MESSE 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัที ่3  มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี ้บูเดโจวซิ (เช็ก) 
        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของ
ออสเตรียท่ีคนไทยรู้จกัจากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเร่ือง “เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค” เป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบ
โดยภูเขาบา้นเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น ้ า ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มีเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุม
อยูร่อบเมือง และมีทุ่งหญา้เขียวขจีท่ีบางคร้ังถูกแซมดว้ยดอกหญา้เหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลส์บวร์ก จึงถือเป็นเมือง
แห่งธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง เดินทางถึงซาลส์บวร์ก  
น าท่านสู่ สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าของ THE SOUND OF MUSIC ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวูด๊ จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าซาลส์ซัคสู่ 
ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮลัล์สตทัท ์(HALLSTATT) หมู่บา้นท่ีไดรั้บการขนานนามว่า เป็นหมู่บา้นมรกดกโลกท่ี
สวยท่ีสุดในโลก อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบั
ภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เท่ียวชมเมืองฮลัลส์ตทัท ์และถ่ายรูป ณ จุดยอด
ฮิต 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ท่ีส าคญั
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใตย้ีห่อ้ Budvar และเป็นถ่ินก าเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ท่ี
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ผา่นชมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถวแบบอลงัการ ซ่ึงมีความอ่อนชอ้ยของ
ศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกบัความน่าเกรงขามของแท่นน ้าพุอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง Helden Samson 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
พกัท่ี HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 



 

 

 

วนัที ่4 เชสกี ้บูเดโจวซิ • เชสกีค้รุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วหิารนักบุญวตีัส       
            (เช้า/กลางวนั/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เท่ียวชมเมือง
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตา
วา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้ งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก 
(PRAGUE) ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง แม่น ้ าวลัตาวา ผ่านชมทิวทศัน์
ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค 
ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณคือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปรากไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านชมปราสาทล าดบัท่ี 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทท่ีสร้างมากวา่ 1,200 
ปี GUINNESS WORLD RECORDS ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 70,000 
ตารางเมตร เคยเป็นท่ีประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮีเมียน ปัจจุบนัใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่น
ตระหง่านอยูบ่นเขาทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวอลตาวา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสร้างมากมายประหน่ึง
เมืองๆ หน่ึง อาทิ อาสน์วหิารนกับุญวีตสั (ST. VITUS CATHEDRAL) โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 870 สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้แก่นกับุญวีตสั ผูส้ละชีวิตในช่วงยุคโรมนัราวปี 303 ก่อนท่ีพระเจา้คอนสแตนตินจะ
ประกาศตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดบัดว้ยกระจกสีและ 
Rose Windowจากนั้นไปชมอีก 1 จุดท่ีสวยไม่แพก้นันั่นคือ ถนนทองค า (GOLDEN LANE) โดยสาเหตท่ีได้ช่ือว่า
ถนนทองค านั้น เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีพ  านกัของเหล่าช่างทองท่ีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในช่วงท่ีมีการเล่นแร่
แปรธาตุกนั แต่ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดท่ีท่านจะเห็นในปัจจุบนันั้น มาจากพระราชด ารัส
ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ท่ีโปรดบูรณะใหมี้ความสวยงาม 
น าท่านชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLE BRIDGE) สะพานหลกัสุดคลาสสิคท่ีโด่งดงัท่ีสุดของเมืองเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ท่ีถูกแบ่งดว้ยแม่น ้ าวอลตาวา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในปี 1357 ใชเ้วลาในการสร้างมากกวา่ 
100 ปีกว่าจะแลว้เสร็จ เดิมทีช่ือว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปล่ียนช่ือมาเป็นสะพานชาลส์ ในปี
ค.ศ. 1870 ตวัสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปท่ีท่านตอ้งไม่พลาด
ดว้ยประการทั้งปวง ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ไฮไลท์ส าคญัของยา่นน้ีคือ การชม
นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซ่ึงถือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัท างานไดอ้ยู ่ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่
ปี 1410 เท่ากบัว่าตอนน้ีมีอายุมากกว่า 600 ปีแลว้ ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยู่สามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ หน้าปัดท่ี



 

 

แจ้งเก่ียวกับดาราศาสตร์ การอธิบายต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้า และแสดง
รายละเอียดอ่ืนอีกเก่ียวกบัดาราศาสตร์ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่านปรากฏข้ึน
พร้อมกบัเสียงระฆงั ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวนับริเวณใกล้เคียงยงัเป็นท่ีตั้งของ CHURCH OF OUR LADY 

BEFORE TÝN ถือเป็นโบสถ์หลกัของยา่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อนมี
การผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถมี์ไปป์ออร์แกนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1673 

 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
พกัท่ี INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัที ่5  ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกยี) • ปราสาทบราติสลาวา                   (เช้า/-/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ PARNDORF OUTLET ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมดงัทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลาย
ราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั ของใชใ้นบา้น ฯลฯ 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันั้น ทางบริษทัขอสลบั
โปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน ***  

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบัปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ดา้นนอก ปราสาทส าคญัของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นท่ี
ประทบัของกษตัริย์ฮงัการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคญัท่ีไวส้ าหรับป้องกันข้าศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจกัร
ออสเตรีย-ฮงัการี ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นยุทธศาสตร์จากการท่ีตวัปราสาทตั้งอยูบ่นสูง จึงส่งผลให้ท่านจะได้
ชมวิวท่ีสวยงดงามยามเยน็ท่ีแม่น ้ าดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยจะสามารถเห็นพื้นท่ีราบของ
ประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
พกัท่ี CROWNE PLAZA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่6  บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทลิ ฮิลล์ • อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง 
       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี (HUNGARY) ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ี
ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมี อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ าดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ  
จากนั้นน าท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล ์(CASTLE HILL) ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนั
ทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS 

CHURCH) ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษตัริยแ์มท
เธียส ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวง
ต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจาก
โบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่
หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ า
ดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเน้ือหรือ
หมู กบัมันฝร่ัง เติมรสชาติเอกลกัษณ์พเิศษด้วยพริกปาปิก้า 
น าท่านชมอนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ (HEROES SQUARE) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรีย์
แห่งสหสัวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานจตุัรัสวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้าง
ข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นท่ีตั้งของรูปหล่อ
เทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี 
จากนั้นน าท่านสู่ วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) ถนนช้อปป้ีงอนัมีช่ือของกรุงบูดาเปสต์ เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั เท่ียวชมตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่งขายของท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของบูดาเปสต์และถือเป็นหน่ึงใน Food Market Hall ท่ีมีขนาดใหญ่ของยุโรป สามารถหาซ้ือของได้
ทุกอยา่งตั้งแต่ผกั ผลไม ้อาหารแห้ง รวมทั้งของท่ีระลึก อาทิ พริกปาปริกา้ ไส้กรอกกบัซาลาม่ี *** เน่ืองจากตลาด
กลางเมือง จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันั้น ทางบริษทัขอสลบัโปรแกรมไปใน
วนัถดัไปแทน *** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารไทย 
พกัท่ี MERCURE CASTLE HILL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 



 

 

วนัที ่7 ล่องเรือด่ืมด ่าบรรยากาศทีส่วยงามของแม่น า้ดานูบ • เวยีนนา (ออสเตรีย) • พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน •     
ถนนคาร์ทเนอร์                                                                 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรือด่ืมด ่าบรรยากาศท่ีสวยงามของแม่น ้ าดานูบ (DANUBE CRUISE) พร้อมกบัเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษท่านละ
1 แกว้ (NON ALCOHOL) ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ า ระหว่างล่องเรือ
ท่านจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮงัการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของฮงัการี 
อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่น ้าดานูบ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทางธรรมชาติของทิว
เขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน (PALACE AND GARDENS OF SCHOENBRUNN) พระราชวงัฤดูร้อน

ของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าวา่เชินน์บรุน นั้น มีความหมายวา่ น ้ าพุร้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการ
ริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากท่ีพระเจา้แม็กซีเมเล่ียนท่ี 2 ไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณน้ี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันั้น
สร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงคใ์ห้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทดัเทียม
พระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบู์ร์บง และดว้ยพระองคท์รงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษ
ตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนน้ีนั้นจึงไดช่ื้ออยา่งเป็นทางการวา่สีเหลืองเทเรซ่า 

 จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STREET) ท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยั
โรมนั เป็น 1 ใน ถนนท่ีมุ่งสู่กรงโรมในสมยันั้น เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพฒันา
มาเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงในช่วงศตวรรษท่ี 19 แมอ้าคารบา้นเรือนส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
แต่ทางการก็ไดส้ร้างตึกรามบา้นช่องท่ีรูปแบบเดิม เพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายน้ีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมีศา
สนสถานท่ีส าคญับนถนนแห่งน้ีอีกแห่งหน่ึง คือ อาสนวหิารสเตฟาน (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่ท่ี
อยูม่าตั้งแต่ปี 1160 ตวัอาสนวหิารสร้างดว้ยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆงั
ทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ท่ีสุดช่ือว่า ระฆงัพุมเมริน ท่ีมีน ้ าหนกัถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆงัแบบแกว่งท่ีใหญ่
ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของยุโรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนัเท่านั้น กล่าวกนัวา่บิโทเฟ่นรู้ตวัว่า
ตนสูญเสียการไดย้ินเพราะวา่เม่ือหนัมองไปบนอาสนวิหารแห่งน้ีแลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงัแต่กลบัไม่ไดย้ิน
เสียงระฆงัเหมือนเคย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ทานหมูทอด Schnitzel และ APPLE STRUDEL เมนูต้นต า
หรับของเมืองเวยีนนา 
พกัท่ี NOVUM HOTEL KAVALIER 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 



 

 

วนัที ่8 เวยีนนา • สนามบินเวยีนนา                   (เช้า/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา (FLUGHAFEN WIEN) เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX 

REFUND) 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 937 บินตรงจากกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย สู่กรุงเทพฯ 
 

** ส าหรับพเีรียดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที ่TG 937 
โดยจะออกจากเวยีนนา เวลา 14.35 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ** 

วนัที ่9  กรุงเทพฯ  

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

 มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE 9 วนั 6 คืน  
เยอรมนั ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกยี ฮังการี โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ (TG) 

เร่ิมเดินทาง  กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

17 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 

TG924/TG937 

59,900 58,900 57,900 8,000 

6 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 59,900 58,900 57,900 8,000 

8 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000 

13 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคาต่อท่าน 
ช้ันธุรกจิ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณลีูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 21,900 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 



 

 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด ท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 16 ยโูร/ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 9 วนั 27 ยโูร/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทวัร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

 

 



 

 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ในกรณี
ท่ีท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 หลงัการจองทวัร์ 20 วนั กรุณาแนบสแกน COPPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลบัมา 
เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 



 

 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น (ประเทศเช็ก) 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีาประมาณ 10 วนัท าการ 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทาง
สถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่
ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ       
  (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3.  หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครทีม่ีอายุ16 ปีขึน้ไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่าทวัร์ได้) 
3.1.1 ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดิน
บญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยื่นวซ่ีา และหากบญัชีกระโดดเดือน
ตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 
3.2 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร 
ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวนั 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 



 

 

4.  หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

5.  เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 



 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้สิน้   

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นัน้ ข้อมลูและเอกสารทกุอยา่งต้องเป็นความจริงความ
บดิเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผ่า่นทกุกรณี *** 

  



 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวซ่ีา  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ)………………………………………………….…………………………………… 

สถานะภาพ :  แต่งงาน/MARRIED    โสด/UN MARRIED   หย่าร้าง/DIVORCE     สมรสไม่ได้จดทะเบียน    หม้าย  

ศาสนา/RELIGION  ..........................................................................................................................................................................................................................        

ทีอ่ยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...................................... 

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหัสไปรษณีย์ ..................................... 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * .................................................................................................. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือสาม/ีภรรยา .................................................................................. วนัเกดิ คู่สมรส  .................................สัญชาต.ิ..................................... 

สถานทีเ่กดิ......................................................................... อายุ ..................................    เบอร์โทร ............................................................... 

                วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ   (สมรส, หย่า ฯลฯ) .......................................................................................................................... 

                มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ.....................................จงัหวดัทีเ่กิด......................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ.....................................จงัหวดัทีเ่กิด......................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ.....................................จงัหวดัทีเ่กิด......................................................... 

มพีี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ .......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ ........................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................ 

3. . ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................ 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานทีจ่บการศึกษา ...................................................................................................... 

 



 

 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ/OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………………………… 

ลกัษณะงานทีท่ า ................................................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรตดิต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...............................................            

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหัสไปรษณย์ี ............................................................. 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ...................................................................................................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...................................................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ................................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฏิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฏิเสธ  ................................................................................................................................................. 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางคร้ังนี ้     ออกค่าใช้จ่ายเอง   มผู้ีออกใช้จ่ายให้  

โปรดระบุช่ือผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่ายให้ ........................................................................................................................................................................ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  ................................................................................................................................................................... 

ช่ือ/นามสกลุ ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง............................................ 

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหัสไปรณีย์ ........................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL: ........................................................................................................... 


