
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โปรแกรมเทีย่วสบาย ๆ เต็มอิม่กับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายุ

กวา่ 4,500 ปี  พักเมอืงซารล์สบ์วรก์ (Salzburg) เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอกโมสารท์ พักเมอืง

มรดกโลกที่เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี สัมผัสความโรแมนตกิที ่กรุง

ปราก (Prague) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เดนิเลน่ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีบ่ราตสิลาวา(Bratislava)  เทีย่ว

ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาต ิเขา้ชมความ

ยิง่ใหญแ่ละงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace)  แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์  

ก าหนดการเดนิทาง                  02-09 , 09-16 ธ.ค.2557 

DAY 1: กรงุเทพฯ    
     DAY 2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา – ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 

     DAY 3: ซาลสบ์วรก์ – เมอืงพสัเซา - เชสกี ้ครมุลอฟ 

     DAY 4: เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก - ปราสาทแหง่ปราก 

     DAY 5: ปราก – บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์

     DAY 6: บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา 

     DAY 7: เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– สนามบนิ 

     DAY 8: กรงุเทพฯ 

 

 

ออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 



 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ที ่ทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บั

ทา่น***คณะเดนิทางวนัที ่2 ธ.ค.2557 เป็นตน้ไป คณะพรอ้มกนัเวลา 

17.00 น. และออกเดนิทางเวลา 19.55 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮา 

เวลา 23.10 น.*** 

 

20.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 833 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – เวยีนนา – ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 

01.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่QR 181***คณะเดนิทางวนัที ่2 

ธ.ค.2557 เป็นตน้ไป  และออกเดนิทางเวลา 02.25 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิกรงุเวยีนนา เวลา 06.35 น.*** 

  

06.40 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง หรอื ปรับเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่26 ต.ค. 2557) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง  เดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

อายกุว่า     4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสี

เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่โรแมนตกิที่สุดใน 

Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง 

ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 

UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืน

หนึง่ทา่นอยูใ่นภวังค ์    แหง่ความฝัน 

ระยะทาง 289 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า“ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอารค์บชิอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิที่

ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน    น าเขา้ชมสวนดอกไม ้       

“มริาเบล” ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตรั์กเพลงสวรรค์” 

(The Sound of Music) ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก (** คนืนี้กรุณาจัดเตรยีมเสือ้ผา้ 1 

ชดุ ใสก่ระเป๋าเล็ก ส าหรับน าไปคา้งคนื 1 คนื เนื่องจากเป็นเมอืงเล็กๆรถบัสไม่

สามารถเขา้ในเขตเมอืงเก่าได ้ ไม่สะดวกในการขนยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่

และหอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก และจะเก็บกระเป๋าใหญไ่วบ้นรถ **) 

ระยะทาง 73 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Holiday Inn Salzburg City  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        ซาลสบ์วรก์ – เมอืงพสัเซา - เชสกี ้ครมุลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 เดนิทางสูเ่มอืงพสัเซา (Passau) เมอืงพรมแดนระหวา่งเยอรมนแีละออสเตรยี 

ตัง้อยูใ่นแควน้บาวาเรยี และเป็นจดุบรรจบกนัระหวา่งแมน่ ้า 3 สายอนัไดแ้ก ่

ดานบู (Danube), แมน่ า้อนิน ์(Inn) และแมน่ า้อซิ (Ilz) เมอืงเล็กๆแหง่นีย้งั

เคยเป็นทีพ่ านักของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์  (Adolf Hitler) ในชว่งปลายศตวรรษที ่

19 โดยฮติเลอรแ์ละครอบครัวเคยอาศัยอยูใ่นพัสเซาถงึ 4 ปี เทีย่วชมสถานที่

ส าคญัของเมอืงคอื วหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen's Cathedral) ซึง่

ภายในวหิารแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บออรแ์กนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (The largest 

cathedral organ in the world) เดนิเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ ชมความ

คลาสสคิของตกึรามบา้นชอ่งของเขตเมอืงเกา่ 

ระยะทาง 116 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก  เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่อง    จาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืง

นี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที่มีอาคารเก่าแก่

ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของโลก  

ระยะทาง 126 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Old Inn  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก - ปราสาทแหง่ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี

ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเก่าคลาสสคิ 

Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมอืง น าคณะเดนิทางสู่กรุงปราก 

(Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท 

และโรมแหง่อดุรทศิ    

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 299 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็น

หนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮีเมยีน

 



 

ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้น

ขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากน ัน้น าทา่นเดนิเลน่บนสะพาน

ชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้ง

ขึน้ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของ

เหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง

ทีเ่รยีงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน จากนัน้น าท่านเดนิสูป่ระตูเมอืงเกา่ “Powder 

Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town 

Hall) ที่สร า้งมาตั ้งแต่ ปี  ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารจนี 

 น าเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม International Prague  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ปราก – บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) ซึง่เป็นเมอืง

หลวง และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ทีบ่รเิวณ

พรมแดนของสโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนของสาธารณรัฐ

เช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งสโลวัก 

ชมโบสถเ์ซนตม์ารต์นิ ปราสาทบราตสิลาวา ย่านมหาวทิยาลัย พพิธิภัณฑต์่างๆ  

โรงละคร และสถาบนัทางวัฒนธรรม 

ระยะทาง 329 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 ออกเดนิทางเขา้สูก่รุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ี

ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามทันสมัย สวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลาย

เชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรมรุง่เรอืงมานานนับพันปี จนถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไขม่กุแห่งแมน่ ้าดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพ 

สองฝ่ังของแมน่ ้าดานูบ หรอืทีช่าวฮงักาเรยีนเรยีกขานวา่ “ดนูา” แมน่ ้าสายส าคัญ 

ทีไ่หลผ่านกลางเมอืง แบ่งบูดาเปสต์เป็นสองฝ่ัง คือ เมอืงบูดา ที่เต็มไปดว้ย

สิง่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมโบราณและศลิปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และ เมอืงเปสต ์

ซ ึง่มลีักษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบอนัสวยงาม 

ระยะทาง 200 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

(ซปุกลูาซ) 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Mercure Budapest  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง            บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านขา้มสู่ฝ่ังบูดา เพื่อชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ 

ชมโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิีสวม

มงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์โดยชือ่ของโบสถท์ีม่าจากชือ่ของกษัตรยิ์

แมทเธยีส สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธคิ หลังคาสลับสอีันสวยงามและถอืเป็นจุดเด่น

 

 

 

 

 

 



 

ทีสุ่ดในชว่งศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟนที ่1 ที่

ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ศควรรษที ่11 มลีักษณะเป็นพระบรมรูปทรงมา้ อยู่บรเิวณหนา้

ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) ซึง่เป็นจุดชมววิเหนือเมอืงบดูา ที่

ท่านสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งงดงาม ป้อมแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้

ตั ้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่านชมจตัุรสัวีรบุรุษ 

(Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary Monument อนุสาวรยีท์ี่

สรา้งขึน้เพือ่ฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์ น าเดนิทางโดยรถโคช้

สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 243 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลักของกรุง

เวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละคร

โอเปร่า ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูร์กมาตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่

13-20 ชมตกึรัฐสภา ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1873-1883 จากนัน้น าชมบรเิวณ

รอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ๊ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้

หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,

สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ 

ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ 

ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั ้งแต่ปี 1786 ในย่านถนนคาร์นท์เนอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Ananas Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง             เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์- กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที ่16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝร่ังเศส***คณะเดนิทางวนัที ่

21 ต.ค.2557 เป็นตน้ไป  หลงัเขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์จะออกเดนิทาง

สูส่นามบนิ โดยเทีย่วบนิ QR184 ออกเดนิทางเวลา 14.45 น. และเดนิทาง

ถงึสนามบนิโดฮา เวลา 22.10 น. และทางบรษิทัจะคนืเงนิคา่อาหารใหท้า่น

ละ่ 10 ยโูร*** 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 



 

บา่ย น าเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรงุเวยีนนา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

16.15 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 184   

22.35 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง   

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์ 

เทีย่วบนิที ่QR 828 ***คณะเดนิทางวนัที ่2 ธ.ค.2557 เป็นตน้ไป  และ

ออกเดนิทางเวลา 01.25 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เวลา 11.35 

น.*** 

 

12.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้      

เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม :  ออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 8 วนั 5 คนื 

         ก าหนดการเดนิทาง      07-14, 14-21 , 21-28 ต.ค. 2557 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 55,900.- 

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

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
67,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  02-09 , 09-16 ธ.ค.2557 

 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 59,900.- 

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

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
67,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์ซึง่โดยมาตรฐาน  

2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั) 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1.  ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั     

เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน    

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

  5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วีซา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่      

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

 
 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซี่า ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยืน่วซี่าไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทั

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีม

วซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไมค่นื

อตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

2.หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.น่ังทีL่ongLegโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิและผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนดเชน่

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรงและชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหาเชน่สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม)ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 



 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี)  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน    นับจากวันเดนิทาง  (ส าหรับทา่นทีม่ี

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่   วซีา่ดว้ย  เพือ่ความสะดวก

ในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5x2นิว้ ใบหนา้ 80 เปอรเ์ซน็ต ์จ านวน 2 ใบ  

เป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั , ตอ้ง

ไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ รปูตามตวัอยา่ง 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้



 

เคยเปลีย่น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1    ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา  

         ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 7 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

           *** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั *** 

         หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่  

         พรอ้มกบัตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

4.2   หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีอ่อกจากทาง 

        ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจน  

        ฉบบัภาษาองักฤษ 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ   ระบวุา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศและ

ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ 

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่

เกนิ 3 เดอืน)  

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่

เทา่นัน้  (สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 

เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

           5.4     กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

6 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรอง

แกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแก่

บตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

7 กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  



 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

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

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่ำเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตำมควำมเป็นจรงิ เนื่องจำกจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำของท่ำน) 

ชื่อ – นำมสกุล ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………… 
1. นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นำมสกุลตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………. 
4. วนั /เดอืน / ปี(ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถำนทีเ่กดิ……………………………………………  6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………….. 
7. สญัชำตปิจัจุบนั ...............................สญัชำตโิดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปจัจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชำย         หญงิ 
9. สถำนภำพ           โสด                       สมรส          แยกกนัอยู ่         

  หยำ่         หมำ้ย               อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณเีป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชื่อตวั นำมสกุล ทีอ่ยู(่หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจปกครอง/ดแูล

ผูเ้ยำว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. เลขประจ ำตวัประชำชน………………………………………………………………… 
12. ประเภทของหนงัสอืเดนิทำง 

             หนงัสอืเดนิทำงธรรมดำ              หนงัสอืเดนิทำงนกักำรทตู  หนงัสอืเดนิทำงเจำ้หน้ำที่ 

     หนงัสอืเดนิทำงรำชกำร       หนงัสอืเดนิทำงพเิศษ    

    หนงัสอืเดนิทำงประเภทอื่น(โปรดระบุ)........................................................................................ 

13. หมำยเลขหนงัสอืเดนิทำง ……………………………………………………………………………………. 

14. วนัทีอ่อกหนงัสอืเดนิทำง……………………………………………. 
15. วนัหมดอำยหุนงัสอืเดนิทำง………………………………………….. 
16. หนงัสอืเดนิทำงออกโดย……………………………………………….. 
17. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมำยเลขโทรศพัท.์................................................................. 



 

18. ถิน่พ ำนกัในประเทศทีต่่ำงจำกสญัชำตปิจัจบุนั 
          ไม่ม ี
       ม,ี   ใบอนุญำตใหพ้ ำนกั หรอืเอกสำร  เลขที.่...................วนัหมดอำย.ุ...............................  
19. อำชพีปจัจบุนั........................................................................................................ 
20. ชื่อนำยจำ้ง ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรบันกัเรยีน/นกัศกึษำ กรณุำกรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถำบนัศกึษำ 

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

21. วตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำง 
       ท่องเทีย่ว     ธุรกจิ     เยีย่มครอบครวั หรอืเพื่อน 

          วฒันธรรม      กฬีำ      กำรเยอืนอย่ำงเป็นทำงกำร 

            เหตุผลทำงกำรแพทย ์   

      กำรศกึษำ               เดนิทำงผ่ำน     เดนิทำงผ่ำนสนำมบนิ   

      อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 

22.  ประเทศในกลุ่มสมำชกิปลำยทำง................................................................................................ 

23.  ประเทศในกลุ่มสมำชกิทีเ่ดนิทำงเขำ้เป็นประเทศแรก................................................................... 
24. จ ำนวนครัง้ทีต่อ้งกำรเดนิทำงเขำ้ 
                  ครัง้เดยีว 

                  สองครัง้ 

                  หลำยครัง้ 

25. ระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะพ ำนกั หรอืเดนิทำงผ่ำน (กรุณำระบุจ ำนวนวนั) ................................................ 

26. วซี่ำเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

27. เคยถูกพมิพล์ำยนิ้วมอืเพื่อกำรขอวซี่ำเชงเกน้ก่อนหน้ำนี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบุวนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

28. กำรอนุมตัใิหเ้ขำ้ประเทศทีเ่ป็นจุดหมำยปลำยทำง หำกมกี ำหนดไว้ 

 ออกใหโ้ดย .................................................................................................................................  

ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่.........................................................จนถงึวนัที.่................................................... 



 

29. ก ำหนดกำรทีจ่ะเดนิทำงถงึประเทศในสมำชกิเชงเกน........................................................................ 

30. ก ำหนดกำรทีจ่ะเดนิทำงออกจำกประเทศในสมำชกิเชงเกน................................................................ 

31. ชื่อและนำมสกุลของบุคคลทีเ่ชญิใหท้่ำนไปประเทศสมำชกิเชงเกน หำกไม่ม ีกรุนำระบุชื่อโรงแรมหรอืทีพ่กัชัว่ครำวที่

จะไปพกัในประเทศสมำชกินัน้ๆ ……………………………………………………………….. 

 ทีอ่ยู.่...................................................................................................................................................... 

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

 หมำยเลขโทรศพัท.์.......................................................หมำยเลขโทรสำร................................................ 

32. ชื่อ ทีอ่ยูข่องบรษิทัและองคก์รทีเ่ชญิ.......................................................................................................... 

 ............................................................................ หมำยเลขโทรศพัท.์.................................................. 

 ชื่อ-นำมสกุล ทีอ่ยู ่โทรศพัท ์โทรสำร และอเีมล ์ของบุคคลทีต่ดิต่อในบรษิทั/องคก์รทีเ่ชญิ 

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

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

33. ควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่ำเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจำ้บำ้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตำมทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในกำรด ำรงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหำให ้

   ช ำระค่ำทีพ่กัล่วงหน้ำแลว้    ค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนกัมผีูอ้อกให้ 

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

34. ขอ้มลูทำงทะเบยีนรำษฎรข์องบุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นประชำกรของประเทศในสหภำพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป 

หรอื สวติเซอรแ์ลนด ์

 ชื่อ - นำมสกุล........................................................................................................ 

 วนั/เดอืน/ปี เกดิ....................................... สญัชำต.ิ................................................. 



 

 หมำยเลขหนงัสอืเดนิทำง หรอืเลขประจ ำตวัประชำชน..................................................  

35.  ควำมเกีย่วขอ้งกบับุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นประชำกรของประเทศในสหภำพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป หรอื 

สวติเซอรแ์ลนด ์

    คู่สมรส     บุตร   

  หลำน     ญำตผิูส้บืเชือ้สำยซึง่อยูใ่นควำมดแูล   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


