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พระราชวงัเชินบรุนน ์|บดูาเปสท ์| ปราก | เชสกี ้ครุมลอฟ  
| ปราสาทนอยชวานสไตน ์| ลอ่งเรอืทะเลสาบและขึน้กระเชา้ที่ฮลัสตทั  

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน  

ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสท ์

วนัท่ี 3. บดูาเปสต ์– ปอ้มชาวประมง - ล่องเรือแมน่ า้ดานบู – OUTLET - บราตสิลาวา 

วนัท่ี 4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

วนัท่ี 5. ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลสบ์วรก์ 

วนัท่ี 6. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรือทะเลสาบฮลัสตทั - ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมวิว SKY WALK – มิวนิค 

วนัท่ี 7. มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 

วนัท่ี 8. มิวนิค – นเูรมเบริก์ – แบมเบริิก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 9. แฟรงคเ์ฟิรต์ – OUTLET - สนามบนิ 

วนัท่ี10.กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.20 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชนิบรุนน ์– บูดาเปสท ์
01.30  น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนาประเทศออสเตรยีดว้ยเที่ยวบิน TG936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋ว

โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเที่ยวชมกรุงเวยีนนา (Vienna) ชมถนนสาย
วงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ใน
ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955 , 
ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20   

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 
1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อา่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทับ 
ซึง่ไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่าน
เกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองที่
ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับไดร้บัการขนาน
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นามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู” ชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 
บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – OUTLET - บราติ
สลาวา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงั

โบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้
หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริยท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รง
สรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ท่ีสดุ
ในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่ งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แมน่ า้ดานบูไดอ้ยา่งดีปอ้มแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบูอนัเลือ่ง
ช่ือ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการ
ตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงู
ถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที่สรา้งขา้มแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY 
CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกัน   จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  เช่น   GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย  
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันัน้ ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัถดัไปแทน*** จากนัน้น าเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั
(Slovak) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานบูที่บริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเ ช็ก 
น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งสโลวกั น าท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนั้นน าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาว่า 
(Bratislava) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา
เกีย  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ     

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยูบ่นเนินเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj 

แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14  นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุง
ปราก     ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้
ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเลีย่นท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไ่ดร้บัอณญุาต
ใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทบัของเจา้ชาย
โบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมีรา้นขายของที่ระลกึ วางจ าหนา่ยอยูม่ากมาย 
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จากนัน้น าท่านเดินเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแมน่ า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แตก่ลาง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นกับญุที่ตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์จากนัน้น า
ท่านเดินสูป่ระตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้ง
มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้
เวลาทา่นอิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั INTERNATIONAL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย เมือง
ที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้ห้
เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือ
เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น า้วอล
ตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง   

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮิเมียน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ 

โมสารท์” ที่มีช่ือเสยีงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ที่มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา
ครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่6 
ซาลสบ์วรก์ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่
จุดชมววิ SKY WALK – มวินิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4 ,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่า เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน น าท่าน
ล่องเรือในทะเลสาบฮัลสตัท ***การลอ่งเรอืขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากไม่สามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนันัน้ๆ ทางบริษัทขอคืน
เงินให ้ทา่นละ 5 ยโูร*** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ตัง้อยู่บนภเูขาที่มีอายมุากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 

ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดินทางขึน้สูข่อดเขาเพียง 3 นาที ใหท้า่นไดถ้่ายภาพความสวยงามของเมืองฮลัสตทัที่
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK *** หากกระเชา้ไฟฟ้าไม่หยดุ
ท าการ หรือไม่สามารถขึน้สูจุ่ดชมวิวsky walk ไดท้างบริษัทขอคืนเงินใหท้่าน ท่านละ 12 ยโูร *** จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยโุรป ซึง่มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรฐั
บาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล 
และเบียร ์  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MUNICH หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่7 มวินิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรยี เพื่อน าทา่นเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชม
ตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการตกแต่ง
อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้ ทางบริษัทจะขอน าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา
แทนและน าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์  หากในกรณีที่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาปิด ไม่
สามารถเข้าชมทดแทนได้ ทางบริษัทจะขอคืนเงนิท่าน ท่านละ 13ยโูร)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านกลบัสู่เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของ

นครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนกัทอ่งเที่ยวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมา
เตน้ร  า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ใหอ้ิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ โดยจะมีทัง้สินคา้แฟชั่นแบรนดเ์นม
มากมาย สนิคา้พืน้เมืองหลากหลาย ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MUNICH หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 มวินิค – นูเรมเบริก์ – แบมเบริิก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเ่มืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มีประวตัิศาสตร์
ยาวนานกวา่ 900 ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแหง่นีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อตอ่สูใ่น
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้ว่มมือกันบูรณะให้
กลบัมาอยูใ่นสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากที่สดุ น าทา่นถ่ายรูปกบัวิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแบมเบิรก์ (Bamberg) น าทา่นชมสว่นท่ีเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถกูบอมบใ์นช่วงสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจรงิ” มิไดส้รา้งหรอืซอ่มแซมใหมใ่หด้ ู“เหมือนเก่า”  น าทา่นชมมหาวิหารแบ
มเบิรก์ หรือช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอรแ์ละเซนต์จอรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 
George’s) มีความสาคญัเป็นที่ตัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาน
เนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรทีี่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของเมืองที่สรา้งคลอ่มทบัแม่น า้
เรกนิตซ ์น าทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE RESIDENZ FRANKFURT หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่9 แฟรงคเ์ฟิรต์ – OUTLET - สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการ
ธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวั
ล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัที่
เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจตัรุสัโรเมอร ์

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 น าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ใหท้่านเพลิดเพลินกับการ ชอปป้ิงเอาทเ์ลท ที่รวบรวมรา้นค้าชั้นน าไวอ้ย่าง

มากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, 
VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้   
*** ส าหรับคณะที่เดินทางตั้งแต่ ก.พ. 63 จะเดินทางกลับเวลา 13.45 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.25 น. ท าให้ไม่
สามารถไป OUTLET ได้ โดยคณะจะออกเดินทางจากโรงแรมไปยงัสนามบินเลย **** 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
20.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 923   

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
13.45 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT  

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 
10 วัน 7 คนื โดยสารการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

18-27 ก.พ. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 

10-19 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 

22-31 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 

9-18 พ.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 

27 พ.ค. – 5 ม.ิย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 

6-15 ม.ิย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนมุตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนำ้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถำ่ย จ านวน 2 ใบ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หำ้มสวมแวน่ตำ  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขำ้ง, หำ้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน ำใหลู้กคำ้ไปถ่ำยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ควำมถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจำ้ของกจิกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยจุำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

7. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

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

8. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

-หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำและมำรดำจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ 

พรอ้มกบัเดนิทำงมำสมัภำษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถำนทตูดว้ย** 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
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6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 


