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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.00 น. พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 
 

วันที่สอง มิวนิค • อัลลิอันซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่น  

 (-/กลางวัน/เย็น) 
 
00.50 น. ออกเดินทางสูํ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ TG 924 **บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

บนเครื่อง** (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแหํงแคว๎นบาวาเรียประเทศเยอรมัน 

ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมอืงและศลุกากรเรียบร๎อย (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  

        **หมายเหตุ  พีเรียดต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เวลา 06.45 น.** 
 

จากนั้น แวะภ่ายรูปที ่สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารนีา (Allianz Arena) รังเหย๎าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอยําง บาเยิร์น 

มิวนิค ทีมยักษ์ใหญํจากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแหํงนี้สามารถจุผ๎ูชมได๎มากวํา 75,000 คน ซึ่งใหญํเป็นอันดับ 2 ของ
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ประเทศเยอรมัน ด๎วยทุกสร๎างกวํา 340 ล๎านยูโร ด๎วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชือ่เรียกเลํนๆ วํา Schlauchboot ซึ่ง

แปววําเรือยาง 

จากนั้น นําทํานเข๎าสูํตัว เมืองมิวนิค ให๎ทํานได๎อิสระทีบ่ริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซึ่งมีอาคารสาํคัญของเมือง

มากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า และศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ ซึ่งจะมีหอระฆัง

ตุ๏กตากล ซึ่งประกอบไปด๎วยระฆัง 43 ใบ และ ตุ๏กตา 32 ตัว ซึ่งจะมีโชว์ในชํวงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วัน 

นอกจากนั้นภายในจัตุรสัยังมีรา๎นค๎าตํางๆ ทั้งแบรนดเ์นม และแบรนด์ท๎องถิ่นให๎ทํานได๎เลือกซื้อได๎ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 

ตํอด๎วยเดินทางตํอไปยัง เมืองชวังเกา (Schwangau)  

(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอันเป็นที่ตัง้

ของปราสาทที่โดํงดังไปทั่วโลกอยําง ปราสาทนอย

ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) 

จากนั้น  นําทํานขึ้นมินิบัสชมวิวปราสาทและถ่ายรูปเป็นที่ 

ระลึกที ่สะพาน Marienbrucke (มินิบัสจะวิ่งเฉพาะ

ในชํวงทีส่ภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสทิธิ์ในการพาทาํนเดินชมวิว) จุดชมววิไฮไลท์ของปราแหํงนี้ ซึ่งจะ

เห็นตัวปราสาทตัง้เดํนตระหงํานทํามกลางขุนเขาอยํางสงํางาม  

จากนั้น พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแหงํยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการ

ทํองเที่ยวของแคว๎นบาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร๎างขึ้นจากพระราชดํารสัของพระเจา๎ลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาท

แหํงนี้นั้น โดํดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทําให๎เป็นต๎นแบบของปราสาทในเทพนิยาย
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ของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน โดยคําวํา นอยชวานชไตน์ แปลวํา ปราสาทหงส์ศิลาแหงํใหมํ ซึ่งมี Christian Jank นักออกแบบ

ฉากละครเป็นผ๎ูออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ใช๎เวลาเล็กน๎อยเดินทางตํอไปยงั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็กๆ ใกล๎ชวังเกา ที่มบี๎านเรอืนสีสันสดใสสลับกันไปมาดู

อบอุํน และนํารัก ในบรรยากาศสบายๆ 

ค่่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

วันที่สาม เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน • นั่งรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ • เมืองวา

ลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์ วูฟกัง   (เช้า/

กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ Box Set (เนื่องจากต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปยังสถานีรถไฟ) 

นําทํานเดินทางไปยัง เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์

เชิน (Garmisch-Partenkirchen) (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) แตํเดิม เมืองนี้แบํงเป็น 2 เมือง คือ

เมืองการ์มิช และเมืองพาร์เทินเคียร์เชิน ตํอมาได๎

รวมกันเมืองเดียว เนื่องจากเยอรมันได๎เป็นเจ๎าภาพใน

การจัดการแขงํขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1936 

ระหวํางวันที่ 6 -16 กุมภาพันธ์ โดยเมืองแหํงนี้ยัง

เป็นจุดเริ่มต๎นของการพิชิต ยอดเขาซุกชพิตเซํอ 

(Zugspitze) ภูเขาที่ได๎ชื่อวําเปน็ Top Of Germany 

พาท่านนั่งรถไฟ Cogwheel Train (รอบ 08.45 

Eibsee - Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟือง หนึ่ง

ในสุดยอดสิ่งประดิษฐท์างวศิวกรรม ซึ่งในปัจจุบันมี

เพียงแคํ 4 แหํงเทํานั้น ที่ยังเปดิดําเนินการในเยอรมัน

อยูํและ

(กรณีที่รถไฟไมํ

สามารถทําการได๎ หรือ 

ไมํสามารถไปทันรอบเวลา ขอสงวน

สิทธิ์ในการพาทํานขึ้นยอดเขาด๎วย 

Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยูํ

ที่ระดับความสงู 2,650 เมตรเหนือ

ระดับ 

น้ําทะเล นับเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุด
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อันดับ 3 ของยุโรป รองจาก Jungfrau และ Gornergrat ของสวิสเซอร์แลนด์เทํานั้น จากนัน้ นําทํานไปยังระดับความสูง 

2,962 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จุดที่สูงที่สุดของยอดเขา Zugspitze และของเยอรมัน ใหท๎ํานได๎เก็บความประทับใจ 

และประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไดพ๎ิชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหล็ก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น นําทํานสูํเมอืงบ๎านเกิดของคีตกวีเอกที่โดํงดังทีสุ่ดคนหนึ่งของโลกนาม ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่มคีวามหมายวํา ปราสาทเกลือ เนื่องด๎วยสมัยกอํนนั้นเกลือถือ

เป็นวัตถุดิบล้ําคํา มีราคาเทียบเทํากับทองคํา และที่นครแหํงนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญํ ทําให๎สภาพทางเศรษฐกิจในซา

ลบวร์กเฟื่องฟูมากที่สุดเมอืงหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) น่าท่านชมความงามของ 

พระราชวังและสวนมิราเบล (Marabell Palace and Gardens) สร๎างขึ้นตั้งแตํปี 1606 โดยเจ๎าชายอาร์คบิชอป 

Wolf Dietrich ซึ่งรับสัง่ให๎สรา๎งพระราชวังขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผ๎ูเป็นที่รักของพระองค์ โดยคําวํามิราเบล มาจากคํา 

2 คํา คือ admirable ที่แปลวํานําชื่นชม และ คําวํา beautiful ที่แปลวําสวย จึงมีความหมายโดยรวมวํา ความ 
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โสภาที่นําอภิรมย์ ดั่งความโรแมนติกอันเป็นเหตุแหํงการสร๎างพระราชวังแหงํนี้ ปัจจุบันนิยมใช๎เป็นสถานที่ในการจัดพิธี

แตํงงาน และถํายรูป Pre wedding ไฮไลท์ของพระราชวงัแหงํนี้นั้นคือ ตัวสวนมิราเบล สวนที่ถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ที่ถูก

รังสรรคเ์พิ่มเติมจนแล๎วเสรจ็ในปี 1690 

ที่ฉายในปี 1965 นําแสดงโดย จูล่ี แอนดรูว์ กับเพลงที่โดํงดังอยําง “Do Re Mi”    จากนั้น พาทาํนข๎ามแมํน้ํา 

Salzach ไปยังเขตเมืองเกํา สํารวจเมือง Salbrug เพิ่มเติม น่าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน 

Getreidegasse โดยถนนแหํงนี้ ในวันที่ 27 

มกราคม ปี 1756 ณ บ๎านเลขที่ 9 โมสาร์ท เอกกวี

ที่โดํงดังได๎ถือดําเนินขึ้น ซึ่งเขาได๎ใช๎ชีวิตอยูํที่บ๎าน

หลังนี้กวํา 20 ปี กํอนย๎ายไปยังเมืองหลวงที่เวียนนา 

โมสาร์ทได๎ใช๎ตัวโน็ตรังสรรค์ทาํนองบทเพลงอมตะ

มากมาย อาทิ ซิมโฟนี่หมายเลข 1 – 41, 
Krönungsmesse, Don Giovanni และอีกมากมาย 

แตํเป็นที่นําเสียดายที่เขามีโอกาสได๎ประพันธ์เพลง

เพียง 35 ปี ก็ต๎องจบชีวิตลง ถัดไปนั้นเป็น 

จัตุรัสเรสซิเดนท ์(Residenzplatz) จัตุรัสที่รวมสถานทีส่ําคัญของเมอืง ไมํวําจะเป็น อาสน์วิหารซาลบวร์ก 

พระราชวังเรสซิเดนท ์รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ทํานจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮน

ซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได๎อยํางชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้นแล๎ว นําทํานเข๎าพักผํอนที่

หมูํบ๎านงามริมทะเลสาบทํามกลางขุนเขาที่อวลไปด๎วยบรรกาศสุดโรแมนติกที่เซ็นท์วูฟกัง St.Wolfgang 

ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้ 

ที่พัก  SCALARAIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันทีส่ี่  ฮัลล์สตัท • เช้สกี ้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์    

             (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น พาทํานเดินทางตํอไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยูํทํามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยูํใน

รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไมํถึง 1,000 คน แตํมีนักทํองเที่ยวเดินทางมาเยือนกวํา 800,000 คนตํอปี ด๎วย

ทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์รํวมกันประกอบขึ้นทําให๎ 

เลยทีเดียว ให๎ทํานอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก
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จากนั้น   มุํงหน๎าสูสําธารณรัฐเช็ก สูํเมอืง เช้สกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขํมุกแหํงโบฮิเมียน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

2.3  
ชม.) ด๎วย

เอกลักษณ์ที่บ๎านเรือนมีหลังคาสีส๎ม มีแมํน้ํา

วอลตาวําพาดผํานเป็นรูปคล๎ายๆ หยดน้ํา ทํา

ให๎เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม พาท่านชม 

ปราสาทเช้สก้ี ครุมลอฟ ด้านนอก 

ปราสาทที่

ซึ่งถือวําใหญํมากหากเทียบกับขนาดเมือง

นอกจากนั้นเมืองนี้ยงัได๎รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 อีก

ด๎วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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จากนั้น นําทํานสูํเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่ เมืองปราก (Prague) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสนํห์ที่

ให๎ทํานได๎ใช๎เวลาเต็มที่ที่เมอืงแหงํนี้ น่าท่านชม สะพาน

ชาร์ล (Charle Bridge) สะพานหลักสุด

คลาสสิคที่โดํงดังที่สุดของเมอืงเชื่อมฝั่งเมืองเกํา

และเมืองใหมํที่ถูกแบํงด๎วยแมํน้าํวอลตาวําเข๎า

ด๎วยกัน สะพานแหํงนี้เริ่มกํอสร๎างในปี 1357 

ใช๎เวลาในการสร๎างมากกวาํ 100 ปีกวําจะแล๎ว

เสร็จ เดิมทีชือ่วํา Stone Bridge หรือ Prague 
Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเปน็สะพานชาลส์ 

ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 

เมตร และมีความกว๎างเกอืบ 10 เมตร  เป็น 1 

ในมุมถํายรูปที่ทํานต๎องไมํพลาดด๎วยประการทั้ง

ปวง ไมํไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สําคัญของยํานนี้นั่นคือ การชมนาฬิกาดารา

ศาสตร์เมืองปราก ซึ่ง ถูกสร๎างขึ้นตั้งแตํปี 

1410 เทํากับวําตอนนี้มีอายุมากกวํา 600 ปีแล๎ว สํวนประกอบของนาฬิกา มีอยูสํามสวํนหลักๆ ได๎แกํ หน๎าปัดที่แจ๎ง

เกี่ยวกับดาราศาสตร์ การอธิบาย

ตําแหนํงการโคจรของดวงอาทติย์

และดวงจันทร์บนท๎องฟ้า และ

แสดงรายละเอียดอื่นอีกเกี่ยวกบั

ดาราศาสตร์ ในทุกๆ ต๎นชั่วโมง

นั้นจะมีตุ๏กตากลพระสาวกพระ

เยซูทั้ง 12 ทํานปรากฏขึ้นพร๎อม

กับเสียงระฆัง ตั้งแตํเวลา 09.00 

– 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล๎เคียง

ยังเป็นที่ตั้งของ Church of Our 
Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์

หลักของยํานเขตเมืองเกํา สร๎าง

ขึ้นด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต๎น กํอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษตํอมา ภายในโบสถ์มีไปป์

ออร์แกนที่เกาํแกํที่สุดในกรุงปราก สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673  
ค่่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก  Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า  

  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น่าท่านชม ปราสาทล่าดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร๎างมากวํา 1,200 

ปี ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 

ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช๎เป็นทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดํนตระหงําน

อยูํบนเขาทางฝ่ังตะวันตกของแมํน้ําวอลตาวํา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร๎างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ 

อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริสต์แหํงแรกของปราก สร๎างขึ้นตั้งแตํปี ค.ศ. 870 สร๎างขึ้น

เพื่ออุทิศให๎แกํนักบุญวีตัส ผ๎ูสละชีวิตในชํวงยุคโรมันราวปี 303 กํอนที่พระเจ๎าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริส

ศาสนิกชน โบสถ์ให๎นี้ใช๎เวลาในการสร๎างกวํา 600 ปี ภายในจะประดับด๎วยกระจกสีและ Rose Window  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน๎าตํางที่ออกแบบให๎เป็นรูปคล๎ายกับดอกกุหลาบ  
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมํแพ๎กัน นั่นคือ ถนนทองค่า (Golden Lane) โดยสาเหตที่ได๎ชื่อวําถนนทองคํานั้น 

เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พํานักของเหลําชํางทองที่อาศัยอยูํเป็นจํานวนมากในชํวงที่มีการเลํนแรํแปรธาตุกัน แตํ

ลักษณะของบ๎านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ทํานจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรีย 

เทเรซํา มหาจักพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะให๎มีความสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

 

จากนั้น นําทํานมุํ งหน๎าไปสูํ  สาธารณะรัฐสโลวัก 

(Slovak Republic) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชม.) ที่เมืองหลวง     บราทิสลาวํา (Bratislava) เป็น 1 

ใน 10 ประเทศที่แมํน้ําดานูบ แมํน้ําสายสําคัญของยุโรป

ไหลผําน และเป็นเมืองโปรดของพระนางมาเรีย เทเรซํา 

อีกด๎วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสําคัญของ

เมือง ในอดีตเคยถูกใช๎เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี 

และ 

เป็นป้อมปราการดํานสําคัญที่ไว๎สําหรับป้องกันข๎าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด๎วยความได๎เปรียบ

ทางด๎านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยูํบนสูง จึงสํงผลให๎ทํานจะได๎ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แมํน้ําดานูบทอด

ยาว และหากสภาพอากาศเอื้ออํานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการีได๎อีกด๎วย ปัจจุบันถูกใช๎เป็นที่ทําการ

ของรัฐบาล 

ค่่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่หก บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี  • มหาวิหาร

เซ็นทส์ตีเฟ่น • ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้่าดานูบ  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทํานสูํ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการ ี อีก 1เมืองงามที่ 

 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ด๎วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอยํางยาวนาน หลอํหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และ

สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดํนและผสมผสานกันอยํางลงตัว แตํเดิมนั้น บูดาเปสต์แบํงออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองบูดา 
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(Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ตํอมาได๎มีการขยายเมอืง แตบํูดานั้นมีพื้นที่เขาเป็นสํวนมาก 

ทําให๎ขยายเขตเมอืงได๎ยาก ผิดกับฝ่ังเปสต์ ที่เป็นพื้นที่ราบกวา๎งขวาง ทําให๎เกิดการรวมเมอืงกันเกิดขึ้น โดยถ๎าทํานสังเกต

จะพบวํา ฝ่ังบูดานั้นจะมีสิง่ปลุกสร๎างเกํา และเป็นที่พักอาศัย สํวนฝ่ังเปสต์จะเป็นยํานอาคารสํานักงาน ที่ทําการรัฐบาล 

จะกลําวคือเป็นเขตเมอืงใหมกํไ็มํผิด แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ ํ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข๎ามแมํน้ําดานูบ ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นจุดเดํนคือรูปปั้นสิงโต จากนั้นพาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล 

ฮิลล ์(Castle Hill) เนินเขารมิแมํน้ําดานูบอันเป็นที่ตั้งของ พระราชวงับูดา โบสถ์แมนทิอสั และ ป้อมชาวประมง เรียง

กันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสร๎างขึ้นตั้งแตํในปี 1265 ในสมัยของพระเจ๎าเบลําที่ 4 ของ

ราชวงศ์อาปาร์ด แตํถูกสร๎างเพิ่มเติมและบูรณะมาเรื่อยๆ สําหรับตัวปราสาทที่ทํานจะเห็นนัน้ จะเป็นการสรา๎งแบบบาโรก 

ระหวํางปี 1749 และ 1769 ถือเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ทั้งหมดของฮังการี ปัจจุบันได๎ปรับปรุงเป็นหอศิลป์

แหํงชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์ ถัดไปทางตอนเหนือของเนินเขา พาทํานชมบริเวณโดยรอบของ ป้อม

ชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอัส Mantius Church) ถือวําเป็นสิ่งปลูก 
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สร๎างแหงํแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลล์แหํงนี้ เริ่มจากตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร๎างตั้งแตํในปี 1015 

และได๎รับการบูรณะด๎วยศิลปะโกธิคในชํวง

ศตวรรษที่ 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสน

สถาน ในยุคกลางของฮังการี สร๎างโดยพระ

เจ๎าสตีเฟ่น กษัตริย์พระองค์แรกของฮังการี 

เดิมชื่อวํา The Church of Our Ladyกํอน

เปลี่ยนตามชื่อของพระเจ๎าแมนทิอัส หลังจาก

ได๎ทรงสร๎างหอคอยของโบสถ์ และได๎ใช๎สถาน

แหํงนี้ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ

พระองค์ถึง 2 ครั้ง นอกจาก 
นั้นยังเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระเจ๎าเบลําที่ 

3 อีกด๎วย โดยโบสถ์จะตั้งอยูํในบริเวณป้อม

ชาวประมง ทีส่ร๎างขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 

1,000 ปี ของการกํอตั้งประเทศฮังการี ในปี 

1896 ลักษณะของป้อมนั้นเปน็ทรงสูงแหลม 

มาจากลักษณะกระโจมซึ่ง 
เป็นที่พักของชาวประมงแม็กยาํร์ในอดีต และ

ยังเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์ของ เซ๎นท์สตีเฟ่นอีก

ด๎วย นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมที่

เป็นเอกลักษณ์ ที่ไมํมีใครเหมือนแล๎ว ทํานจะ

ได๎ดื่มด่ํากับวิวของแมํน้ําดานูบและอาคารของ

ฝ่ังเปสต์ ที่มีไฮไลท์สําคัญ เดํนตระหงํานกวํา

อาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศ

ฮังการี (Hungarian Parliament)  คูํกับ ที่ลอนดอน และ

วอชิงตัน ดี.ซ.ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรือ หมู กับ

มันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า 
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น่าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) 
อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของเหลําบรรพชน

หัวหน๎าเผําแม็กยาร์ทัง้ 7 ที่ได๎รวมกับสร๎าง

อาณาจักรฮังการีภายใต๎การนาํของเจ๎าชายอา

ปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคสําคัญและ

กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรปูปั้นเทพแกเบรี

ยล(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ่งเชื่อกันวาํ

เป็นอัครทูตสวรรค์ผ๎ูนําสารจากพระเจ๎าซึ่งตั้ง

ตระหงํานอยูํบน Millennium Monument ที่มี

ความสูงถงึ 36 เมตร  
น่าท่านเข้าชมอีก 1 สถานที่ท่ีน้อยท่านจะทราบว่าเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีที่ไม่ควรพลาด นั่นคือ โรงอุปรากรณ์

ฮังการี  

(Hungarian State Opera) ซึ่งได๎รับการขนานนามวําเป็นโรงโอเปรําที่สวยงามทีสุ่ดในยุโรป แม๎แตํพระเจ๎าฟรัน โจเซฟที่ 

1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงครั้งเดยีวในครั้งการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 27 กันยายน 1884 และไมํโปรดที่จะเสด็จ

กลับมาอีกเลย เนื่องจากมคีวามสวยงามมากกวําโรงโอเปราํทีเ่วียนนา ซึ่งถือวาํเป็นหลวงของดนตรีคลาสสิค ตัวโรง

อุปรากรณ์แหํงนี้ถูกสรา๎งสไตล์นิโอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอัฒจันทร์จะมีสีทองอราํมจากทองคํา 
เปลวที่เคลือบไว๎ทุกอนู โดยสามารถจุผ๎ูชมได๎ถึง 1,261 คน จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's 
Basilica) มหาวิหารที่ตั้งตามชือ่ของ

กษัตริย์นักบุญผ๎ูเป็นปฐมกษัตริย์แหํง

ฮังการี เริ่มสร๎างในปี 1851 โดยต๎อง

ใช๎สถาปนิกถึง 2 ทําน คือ Jozsef 
Hild และ Miklós Ybl ตามลําดับ จน

แล๎วเสร็จในปี 1905 จุดเดํนของโบสถ์

แหํงนี้คือ หลังคาโดมที่อาคารหลักที่มี

ความสูงถงึ 96 เมตร เทํากับอาคาร

รัฐสภา ซึ่งถึงวําเป็นอาคารที่สงูที่สุด

ของบูดาเปสต์ เนื่องจากได๎มีกฎหมาย

วําห๎ามสรา๎งสิง่ปลูกสร๎างที่สุงเกิน 96 

เมตร นั่นเอง 
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19.00 นําทํานสูํบรรยากาศแสนพิเศษบนเรือลํองแมํน้ําดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือ โดยตลอดทาง ทําน

จะได๎เห็นอาคารตํางๆ ที่ประดบัไฟยามค่ําคืน เคล๎ากับเสียงดนตรีเพราะๆ ซึ่งแมํน้าํดานูบทีบู่ดาเปสต์นั้น หลายคนพูดเป็น

เสียงเดียวกันวาํ “เป็นวิวริมแมนํ้ําดานูบที่สวยทีสุ่ดในยุโรป” 

 

 

 

 

 

 
ที่พัก  Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่เจ็ด ปูดาเปสต ์• Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์  

        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น่าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนส

ซองส ์ ใช๎แรงงานกวําหนึง่แสนคน อิฐกวํา

สี่สิบล๎านก๎อน หินลํ้าคํากวาํ ห๎าแสนชิ้น 

และทองคํากวํา 40 กิโลกรัม รังสรรค์

ออกมาจนแล๎วเสร็จในปี 1904 มีประตู 

27 บาน บันได 29 จุด และมีห๎องมากถงึ 

691 ห๎อง  

จากนั้น  เดินทางกลับสู่เขตประเทศออสเตรีย 

ไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช๎

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมี่ยม
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เอ๎าท์เลทที่ใหท๎ํานได๎เลือกซื้อสนิค๎าแบรนด์เนมอยํางอิสระ ไมํวําจะเป็น เสือ้ผ๎า กระเป๋า รองเท๎า นาฬกิา ก็มีให๎ได๎

เลือกสรร (เอา๎ท์เลทปิดวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็น 

PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

นําทํานมุํงหนา๎สูํ กรุงเวียนนา (Vienna) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค 

เป็นเมืองที่โมสารท์มาพํานกัในยุคที่รุํงเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and 

Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูร๎อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สรา๎งแบบบาโรก คําวําเชินน์บรุน นั้น มี

ความหมายวํา น้าํพุร๎อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร๎างในชํวงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ๎าแม็กซีเมเล่ียนที่ 2 ได๎

ซื้อที่ดินบริเวณนี้ แตตํัวอาคารในปัจจุบันนั้นสรา๎งและตํอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซํา โดยมีพระราชประสงค์ให๎

มีความยิ่งใหญํและสวยงามทัดเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศ์บรู์บง และด๎วยพระองคท์รงโปรดสีเหลืองมากจึงได๎มี

การใช๎สเีหลืองโทนพิเศษตกแตงํด๎านนอกของพระราชวงั และตํอมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจงึได๎ชือ่อยํางเป็นทางการวําสีเหลือง

เทเรซํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาท่านสู ่ ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาตั้งแตํในสมัย

โรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุํงสูํกรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู๎จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum กํอนจะถูกพัฒนามาเป็น
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ถนนสายช๎อปปิ้งในชํวงศตวรรษที่ 19 แม๎อาคาร

บ๎านเรือนสวํนมากจะถูกทําลายในชํวงสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 แตํทางการก็ได๎สร๎างตึกรามบ๎านชํองที่รูปแบบเดิม 

เพื่อคงเสนํห์แหงํถนนสายนี้ไวอ๎ยํางสมบูรณ์ 

นอกจากนั้นยงัมีศาสนสถานทีส่ําคัญบนถนนแหํงนีอ้ีก

แหํงหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's 

Cathedral) โบสถ์เกําแกํที่อยูมํา 

ตั้งแตํปี 1160ตัวอาสนวิหารสร๎างด๎วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว๎าง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 

23 ใบ ใบใหญํที่สุดชื่อวํา ระฆังพุมเมริน ที่มีน้ําหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบแกวํงที่ใหญทํี่สุดในออสเตรีย 

และเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยรมนัเทํานั้น กลําวกันวําบิโทเฟ่นรูต๎ัววําตนสูญเสียการได๎ยิน

เพราะวําเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแหํงนี้แล๎วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแตํกลับไมํได๎ยินเสียงระฆังเหมอืนเคย 

ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวียนา 

ที่พัก  IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่แปด เวียนนา • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา        (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตัดผํานอาคารสําคัญของเวียนนาอยาํงมากมาย ไมํวําจะเป็น โรง

ละครโอเปร่าเวียนนา พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวิทยาลัยเวียนนา อาคารเหลํานี้นั้นได๎รับ

การบูรณะภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํแม๎จะสร๎างใหมํขึ้นมา ทางการก็ยงัคงสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดมิ

อยูํ 

สมควรแก่เวลา นําทํานเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื่อใหท๎ํานได๎มีเวลาทําการคืน

ภาษี (Vat Refund) 

14.35 น.ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

**พีเรียดต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะออกจากสนามบินนานาชาติเวียนนา เวลา 13.30 น.** 
 

วันที่เก้า  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

 
05.20 น. ถึงทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด๎วยความประทับใจ 
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************************************************************** 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วัน 6 คืน 
 เยอรมันนี - ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-

11 ปี พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 

ปี พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

10 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 

TG924 / TG937 

76,900  76,900  69,900  12,900  

03 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 69,900  69,900  63,900  9,900 

18 พ.ย. 62 26 พ.ย. 62 69,900  69,900  63,900  9,900  

30 พ.ย. 62 08 ธ.ค. 62 75,900  75,900  68,900  11,900  

26 ธ.ค. 62 03 ม.ค. 63 87,900  87,900  75,900  18,900  

28 ธ.ค. 62 05 ม.ค. 63 87,900  87,900  75,900  18,900  

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทํานตํอกรุ๏ป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดมิ ***กรุณาเช็คกับทางเจ๎าหนา๎ที่

คํะ*** 
90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค๎ามีตั๋วแล๎ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 
อัตราค่าบริการรวม 

 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํง 
 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 
 คําที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห๎องละ 2 ทําน) 
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 คําอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกด์ท๎องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ทําน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คํารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํ

คุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผ๎ูเดินทาง 
 

อัตราคําบริการไมํรวม 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จําย 3% 
 คําวีซําเชงเก๎น 3,500 บาท / ทําน 
 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตํอทําน 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 
 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 
 คําทิปไกด์ หัวหน๎าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ทําน 

 
 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง 20 ทําน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาคําทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหนา๎ 20 วันกํอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ลํวงหนา๎ กํอนการเดินทาง พร๎อมชาํระมัดจาํ 30,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน

มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทาํกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะตอ๎งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใชจ๎ํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได๎ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ทํานมีเดินทางบินภายในประเทศและต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทกุครั้ง

กํอนทําการออกตั๋วหรือชาํระคาํทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าหากเกิด

ข๎อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อยํางน๎อย 40-45 วัน กํอนวันเดินทางที่ระบุไว๎ เนือ่งจากมีผลในการจองคิววีซาํ ในกรณีที่ทํานทําการ

จองเขา๎มาลําช๎ากวําที่กาํหนดไว๎ รบกวนสอบถามทางเจ๎าหนา๎ที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน๎าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ๎มูลคําร๎องในการขอยื่นวีซาํสํงกลับมา เพื่อกรอกข๎อมูล

ขอคิวในการยื่นวีซํา 
8. กรณทีํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็น

การพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไข ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณ ี
 

โรงแรมที่พักและสถานทีทํองเทีย่ว 

 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผ๎ูใหญํ 3 ทําน บริษัทฯขอแนะนําให๎ทําน

เปิดห๎องพักเป็นแบบ 2 ห๎อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญํกับเตียงพับเสริม หรือไมํมีห๎องพักแบบ 3 

เตียงเลย 
 การวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมจะมีความแตกตํางกัน อาจทําให๎ห๎องพักแบบเดี่ยวSingle ห๎องคูํ Twin/Double อาจจะไมํ

ติดกันหรืออยูํคนละชั้น 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบ

ของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปสํวนมากจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดู

ร๎อนเทํานั้น 
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชํวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลํานี้ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า หากทราบเวลาที่แนํนอนกํอนเดินทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ๎ูมีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ทํองเที่ยวเทํานั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ๎งมีอายุเหลือใช๎งานไมํนอ๎ยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท๎วง,การนัดหยุดงาน, 

การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรอืออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมอืง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย

และตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทํองเที่ยว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร์) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทาํนใช๎บริการของทางบรษิัทฯ ไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ, 

เพราะคําใช๎จํายทกุอยํางทางบรษิัทฯได๎ชําระคาํใช๎จาํยให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบรอ๎ยแล๎วเป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเขา๎ประเทศที่ระบุไว๎ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมํคืนคําบริการไมํวาํกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํสามารถเปล่ียนชื่อได๎

หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลําว 
 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทําน

ได๎ยอมรับในเงื่อนไขขอ๎ตกลงตํางๆ ที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 
 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรอืผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคาํทัวร์ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบัน ถึงจะยังไมหํมดอายุก็ตาม อาจทําให๎ทาํนโดนปฎิเส

ธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎าเปล่ียนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทํา

การจองทัวร์  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกอํนการจองทัวร์วําทาํนสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได๎หรอืไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 
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 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์

ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ยูํเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณีใช๎หนังสอืเดินทางราชการ(เลํมน้ําเงิน)เดินทางเพือ่การทอํงเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทาํนถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

 

** กํอนตัดสินใจจองทวัร์ควรอาํนเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อยาํงละเอียดทุกหนา๎อยํางถํองแท๎แล๎วจึงมัดจาํเพื่อประโยชน์ของทําน

เอง** 

 เอกสารการขอวีซําเชงเก๎น  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลํมปัจจุบันที่มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และมีหน๎าวํางไมํน๎อยกวํา 3 หน๎า  ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํา ที่เคยได๎รับวีซํา

จากประเทศในกลํุมเชงเก๎น หรือวีซําประเทศ อื่นๆ ให๎ทํานแนบมาด๎วย 

2. รูปถํายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมํเกิน 6 เดือน  ห๎ามถํายด๎วยตัวเอง   
รูปจะต๎องเป็นภาพหน๎าตรง  กรุณารวบผมให๎เห็นใบหน๎าให๎ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข๎าง  ห๎ามสวม

แวํนหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์  ห๎ามสวมแวํน และห๎ามตกแตํงภาพจากคอมพิวเตอร์ โดย

สถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถํายของทํานกับวีซํา ที่ทํานเคยได๎รับย๎อนหลงไป 6 เดือน หากพบวํา

ทํานใช๎รูปถํายเคยมีวีซําที่เกิน 6 เดือนแล๎ว ทํานต๎องถํายรูปใหมํ และโปรดเลือกเสื้อผ๎าที่ไมํซ้ํากับชุดเดิม 

ทางสถานทูตฯ เข๎มงวดเรื่องรูปถํายมาก หากทํานไมํปฏิบัติตามข๎อกําหนด ทํานอาจต๎องเสียเวลาไปถํายรูปและต๎องมาแสดงตัวใหมํ

ในการยื่นวีซํา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบ๎าน (กรุณาถํายหน๎าแรกที่มีรายละเอียดบ๎านเลขที่มาด๎วย) 

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยํา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากวํา 18 ปี )  

7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชือ่ผ๎ูประกอบกิจการ  (คัดลอกไว๎ไมํเกิน 1 เดือน

นับจากวันที่ยื่นวซีํา)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผ๎ูเป็นเจ๎าของรา๎นค๎า (ทพ.4), (พค. 0403) 
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 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นพนักงานบรษิัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจรงิ) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตําแหนํง เงินเดือน  ระยะเวลาวาํจ๎าง  วันที่ได๎รับอนุมัติให๎ลา  (ให๎ใช ๎“TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมํต๎องระบุชือ่สถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เป็นข๎าราชการ: ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงานที่สังกดั(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ต๎องแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสอืรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวํากาํลังศึกษาอยูํ และระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็น

ภาษาอังกฤษ(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายได๎ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ํากวํา 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ:์เดินทางต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมํใชํบิดาและมารดา บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ 

เทํานั้นและให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
 เดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดายินยอม

ให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
 เดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดายินยอม

ให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 ในกรณีที่บิดามารดา ได๎แยกทางกันนั้น จําเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต๎องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต๎องทางกฏหมาย ( ป.ค. 

14 ) พร๎อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ๎าในกรณีทะเบียนหยํา ระบุชัดเจนวํา ผ๎ูเยาว์ อยูํอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ 

มารดา ก็ใช๎แทนกันได๎ พร๎อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร๎อมใบสูติบัตร ของผ๎ูเยาว์ เพื่อใช๎ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ 

 

8. หลักฐานทางการเงิน   

สําเนา BOOK BANK สํวนตัวย๎อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ่งจะต๎องเป็นบัญชีเดียวกัน

เทํานั้น ดังนี้ 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไมํต๎องระบุสถานทูต) 

โดยต๎องเป็นฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซึ่งจะต๎องออกจดหมายมาไมํเกิน  30   วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา พร๎อมทั้งสําเนา 

BOOK BANK ย๎อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต๎องมี 6 หลักขึ้นไป ตํอ 1 ทําน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่น

วีซํา (ต๎องมีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ 

 ห๎าม!!! ทําการโอนเงินเข๎าไปเป็นยอดใหญํในครั้งเดียวกํอนการยื่นวีซําเด็ดขาด!) 
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● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมํสามารถปรับยอดได๎ ทํานต๎องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให๎

ธนาคารระบุวําทํานมีเงินคงอยูํในบัญชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และในการขอหนังสือรับรองต๎อง

มีอายุไมํเกิน 30 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา และ ให๎แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย๎อนหลังมาด๎วย 

(สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผู๎รับรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

● จดหมายจากผ๎ูรับรองคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษเทํานั้น) 

● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผ๎ูเดินทางกับผ๎ูรับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน, สําเนาทะเบียนสมรส 

        -  พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กันและกันได๎ 

- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมํได๎จดทะเบียนสมรสและไมํมีบุตร ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎กันได๎ 

- ปู,่ ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎ 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ของผ๎ูรับรองคําใช๎จํายพร๎อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไมํเกิน 

30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให๎โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต๎องระบุชื่อผ๎ูเดินทาง ที่ต๎องการ

จะรับรองคําใช๎จําย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต๎องนําติดตัวมาในวันที่ต๎องสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ํากวํา 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ให๎ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซํา 

 เวลาการอนุมัติผลวีซําจะอยูํ  10-15 วัน ทําการ ไมํรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจ

ใช๎ระยะพิจารณานานกวําที่กําหนด         
 ระหวํางพิจารณาไมํสามารถดึงเลํมออกมากํอนได๎ 
 คําแปลเอกสารทุกอยํางไมํรวมอยูํในคําดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น ข๎อมูลและเอกสารทุกอยํางต๎องเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมํผํานทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  

.......................................................................................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ) 

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

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

ศาสนา/RELIGION  

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

.     

ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  

ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัส

ไปรณีย์ .............................................. 

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

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

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส  .................................

สัญชาต.ิ....................................... 

สถานที่เกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร 

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

มีบุตร จ านวน ........................................... คน  
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1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่

เกิด.................. 

2. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่

เกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่

เกิด....................................................... 

มีพี่ หรือ นอ้ง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

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

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจบุัน

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

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

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

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจบุัน

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

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

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

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจบุัน

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

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา 

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

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : 

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

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

.. 

ลักษณะงานทีท่ า 

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

เบอร์โทรติดต่อ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………… 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/

แขวง...........................................                 อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด 

.........................................................  รหัสไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ 

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

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ป ีได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร

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

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น 

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

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม ่                           เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถกูปฎิเสธ  

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

 ชื่อ/นามสกลุ ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

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

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย............................................  

ต าบล/แขวง..........................................                    อ าเภอ/เขต.......................................................... 

จังหวัด ..................................................  รหัสไปรณีย ์..................................................... 

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