
 

 

สมัผสัมนตเ์สน่หย์โุรปตะวนัออก 3 ประเทศ...เท่ียวเมืองมรดกโลก! 

 
             

 

 

น าท่านสู่...ยุโรปตะวนัออก  อดีตประเทศท่ีเคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ์ แต่ปัจจุบนัทุก

ประเทศไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมจาก

ผูค้นทัว่ทุกมุมโลก เวียนนา...นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองท่ีสุดแสนโรแมนติค  ซาลสบ์วรก์…The sound of 

music เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก   ฮอลสต์รทั...หมูบ่า้นมรดกโลก

แสนสวยทีม่อีายเุกา่แกก่วา่  4,500 ปี    มิวนิค... มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้ศนูยก์ลางทางวฒันธรรม

ของภูมิภาค  ปราก...นครแห่งมนตข์ลงันครแห่งความรุง่โรจน์    เชสก้ี คลุมลอฟ... เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองเล็กโรแมนติกดัง่เทพนิยาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข  4 แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 8วนั/5คืน (มีรถโคช้บริการทุกวนั) 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวัน เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ –เวียนนา(ออสเตรีย) (TG936 01.20-07.15น.)     

2 
กรุงเทพฯ - เวียนนา  -  ฮอลส์ตรทั – ซาลสบ์วรก์ – แบด ไรเชนฮอลล ์

พเิศษ...  เมนูปลาเทรา้สเ์สรฟิพรอ้มมนัอบ 

 
  แบดไรเชนฮอลล ์

3 แบด ไรเชนฮอลล ์– มิวนิค        มิวนิค 

4 มิวนิค –คารโ์ลวี วารี -  ปราก –  เมืองเก่า - สะพานชารล์      ปราก 

5 ปราสาทปราก –  เชสกี้  คลุมลอฟ – เมืองเก่า – เชสกี้  บเูดอโจวิช    เชสกี้  บเูดอโจวิท 

6 
เชสกี้  บเูดอโจวิท  – เวียนนา-พระราชวงัเชินบรุนน์ – ชอ้ปป้ิงถนน

คารต์เนอร ์ พเิศษ... อาหารไทยรา้นดงัใจกลางกรุงเวียนนา 
   เวียนนา 

7 สนามบินเวียนนา-กรุงเทพฯ  (TG937  14.30-05.30 น.)     

8 กรุงเทพ (สุวรรณภมูิ)     

ก าหนดการเดินทาง 
อตัราค่าบริการ 

(รวมคา่วซีา่เยอรมนั แลว้  
แตไ่มร่วมคา่ทปิ 1,800 บาท/ทา่น) 

13 – 20 พฤษภาคม 2561 

08 – 15 มิถุนายน 2561 
55,900.- 



วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)          เวียนนา(ออสเตรยี)  –  ฮอลส์ตรทั – ซาลสบ์วรก์  

                                                  แบดไรเชนฮอลล ์(เยอรมนั) 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG936  

07.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

08.30 น.   น าท่านเดินทางสู่ เ มืองฮอลส์ตรทั Hallstatt 

(ระยะทาง 288 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3.30ชม.) 

เมืองมรดกโลกอายุกว่า 4,000 ปี  ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ี

สวยงาม  และดึงดูดนักเดินทางมากมายใหม้ายงั

เมืองแห่งน้ี เมืองฮอลส์ตรทัเป็นเมืองเล็กๆริม

ทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน มี

ฉากหลงัเป็นภเูขาสงูชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีตั้งอยู่

บนเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึง

ตอ้งสรา้งลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบั

สวนลอยฟ้า จนผูค้นท่ีเคยไดม้าเยือนถึงกบัขนานนามกนัว่าเมืองน้ีสวยจนเป็นแบบในโปสการด์

หรือวอลเปเปอร ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  (1)  

เมนูขึ้ นชื่อ  “เมนูปลาเทรา้สย์า่ง เสิรฟ์พรอ้มมนัอบ 

บ่าย  จากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมมนตเ์สน่หค์วามโรแมนติคของเมืองฮอลส์ตรทั 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30

ชม.)  บา้นเกิดของโมสารท์และ The Sound Of Music เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ

ประเทศออสเตรียเ ต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาร็อค  และยงัเป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก  

โวลฟ์กงัก ์อมาเดอุส โมสารท์ (Wolfgang Amadeus Mozart)  และเป็นสถานท่ีถ่าย   ท า

ภาพยนตรอ์มตะเร่ือง  The Sound of Music และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

โดยองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี ค .ศ. 1997 ในอดีต

ซาลสเ์บิรก์เป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยอารช์บิชอป 

(archbishop) ซ่ึงเป็นต าแหน่งของพระในศาสนา

คริสตนิ์กายคาทอลิก  (เช่นเดียวกบัท่ีวาติกนัถูก

ปกครองดว้ยพระสนัตะปาปา ) จึงเป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์   น า

ท่านชม  สวนมิราเบล  ท่ีงดงามซ่ึงเดิมเป็น สวน

ในพระราชวงัเดิม บนถนนฝัง่ขวาจะเป็นบา้นอีกหลงัของคีตกวีชื่อดงักอ้งโลก (เทศบาลเมืองไม่

อนุญาตใหน้ ารถบสั น านักทอ่งเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมืองเก่า)  น าท่านเดินทางสู่เมืองแบดไร

เชนฮอลล ์(21 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  (2)    

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HOTEL WHYHAM BAD REICHENHALL  4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)  แบดไรเชนฮอลล ์– มิวนิค (เยอรมนั) – ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3)  

 น าทา่นสู่ นครมิวนิค(ระยะทาง 145กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ประเทศเยอรมนี มหานคร

แห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศร่ืนรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย 

อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมของภมูิภาคและเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท่ี์เด่นท่ีสุดในประเทศ

เยอรมนีอีกหลายแห่ง   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี    (4) 

จากน้ันน าท่าน ชมอาคารบา้นเรือนท่ีเก่าแก่สวยงามจาก

ยุคสมยัอนัรุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH   

ชมบริเวณจตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์ (MARIENPLATZ) ซ่ึงถือ

เป็นหวัใจของเขตเมืองเก่า และเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรบัการ

เร่ิมชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด  แต่ปัจจุบนัเป็น

ศนูยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซ่ึงมีส่ิงท่ี

น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปป้ันพระแม่มารี

ทองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมืองใหม่ (NEUSE RATHAUSR) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีหอนาฬิกา ท่ี

เรียกว่าGLOCKENSPIEL มีระฆงัและตุก๊ตาซ่ึงจะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ใน

หน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหน่ึงรอบในหน้ารอ้น   ถ่ายภาพกบั โบสถแ์ม่พระทีง่ดงาม 

(FRAUENKIRCHE) ท่ีมีโดมเป็นรูป ทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ ์บริเวณดงักล่าวยงัแวดลอ้มไปดว้ย

รา้นคา้ต่างๆ มากมาย และ หา้งสรรพสินคา้ ทีท่า่นสามารถเดินเล่นและชอัปป้ิง กระเป๋า 

RIMOWA หรอืสินคา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

(เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ของทา่น อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)   

  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL  NH MUNCHEN MESSE  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)   มิวนิค -คารโ์ลวี วาร ี– ปราก (สาธารณรฐัเช็ก) –  เมืองเก่า – สะพานชารล์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5)  

น าท่านเดินทางสู่เมืองคารโ์ลวี วาร ี (Karlovy vary) (ระยะทาง 315 กม. เดินทางประมาณ3.30 

ชม.)  ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรฐัเช็ค เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลกว่า

เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ี

จะมาใชบ้ริการรกัษาสุขภาพตามความเชื่อท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองด่ื มน ้าแร่ซ่ึงตอ้งด่ืมกบั

แกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  (6)  เมนูขึ้ นชื่อเป็ดโบฮิเมียน 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง

หลวงซ่ึงอยู่ใจกลางแควน้โบฮีเมีย เมืองท่ีมีหลากหลายฉายา อาทิเช่น นครแห่งมนตข์ลงันครแห่ง

ความรุ่งโรจน์ นครรอ้ยหอคอย ปารีสตะวนัออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมอนังดงามจนท่านตอ้งตะลึง น าท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก ชม

เขตจตัรุสัเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้

สมัผสักบับรรยากาศของยุโรปยอ้นไปเมื่อสมยั 700 ปี

ก่อน โดยบริเวณจตุัรสัศนูยก์ลางท่ีส า  คญัของกรุงปราก 
อดีตเคยเป็นตลาดคา้ขายตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 12 มี

ตึกรามบา้นเรือนลอ้มรอบจตุัรสัท่ีสวยงามและไดร้บัการ

อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีจากน้ันน าท่าน ถ่ายภาพกบั

นาฬิกาดาราศาสตร ์ (The Astronomical Clock) ท่ีอยู่

บนหอคอยเมืองเก่า อนัมีกลไกพิเศษท่ีถูกสรา้งขึ้ นมา

เมื่อ 600 ปีก่อน ทุกๆ ชัว่โมง ตั้งแต่ 9 โมงเชา้จนถึง

สามทุ่ม เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา หน้าต่างเล็กๆ สอง

บานดา้นบนจะเปิดออก และจะมีรูปป้ันตุก๊ ตาสาวกของ

พระเยซูคริสตท์ั้งสิบสองคนออกมาใหเ้ราไดย้ลโฉมกนั  

น าท่านเดินชมเมืองไปเร่ือยๆ เดินขา้มสะพานชารล์ส ์

ส่ิงก่อสรา้งถาวรท่ีสรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท่ี์ 4 ตั้งแต่ปี ค .ศ. 1357 แลว้เสร็จในปี ค .ศ. 1402 

และยงัถือเป็นสะพานหินเก่าแก่  ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ราวสะพานประดบัไปดว้ย

งานประติมากรรมอนัวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค    

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (7)  

  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL CLARION CONGRESS  PRAGUE   4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ปราสาทปราก –  เชสก้ี คลุมลอฟ – เมืองเก่า – เชสก้ี บูเดอโจวิช (เช็ก) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (8)  

น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก (Prague Castle) 

ซ่ึงสรา้งขึ้ นดว้ยศิลปะแบบกอธิค และแมว้่าขณะน้ีปราสาท

แห่งน้ีจะกลายเป็นท าเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบนั 

แต่ปราสาทกรุงปร๊ากยงัมีมนตข์ลงัไม่เส่ือมคลาย ภายใน

ปราสาทมีมหาวิหารเซนตว์ิตสุ แคทธีดรอวล ์ (St.Vitus 

Cathedral) ท่ีเด่นเป็นสง่า มหาวิหารสไตลโ์กธิคใหญ่ท่ีสุด

ในกรุงปร๊ากเขา้ชมการตกแต่งภายใน มหาวิหารดว้ยกระจกสีเป็นภาพนักบุญและเร่ืองราวทาง

ศาสนาคริสตแ์ละถนนสายช่างทอง Golden Lane บา้นเล็กน่ารกัสีสนัต่างๆ เรียงกนั ในอดีต   เคย

เป็นบา้น ของช่างทองและช่างเหล็กในสมยัโบราณ ซ่ึงในปัจจุบนักลายเป็นรา้นขายของท่ีระลึก 

แกลอร่ี และพิพิธภณัฑ ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (9) 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ระยะทาง 171 กม. ใช ้

เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) เมืองทางตอนใต ้ของ

ประเทศ และแควน้โบฮีเมีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีแวดลอ้มไป

ดว้ยขุนเขา และสายน ้าท่ามกลางธรรมชาติอนัสมบรูณ ์

อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของเขื่อนกั้นน ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ภาคพื้ นยุโรปตอนกลาง  น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีไดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้ เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 199  2 เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝัง่ของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่

ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดร้บัการอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ

โลก  หลงัจากน้ันน าท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนราม าภายนอก ปราสาทครุมลอฟ   

จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่นช  มเมือง และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวิช (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (10) 

  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL CLARION CONGRESS CESKE BUDEJOVICE 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีห่กของการเดินทาง (6)   เชสก้ี บูเดอโจวชิ – เวียนนา (ออสเตรยี)-พระราชวงัเชินบรุนน ์

 ชอ้ปป้ิงถนนคารต์เนอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (11)           

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 206 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  เมือง

ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานนับพนัปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคท่ีเป็นแบบของออสเตรียท่ีงดงามท่ีสุดในยุโรปเป็นสกัขี

พยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสมยัจกัรพรรดิแห่ง ราชวงศฮ์บัสเ์บิร์

กในอดีต อีกทั้งเป็นศนูยก์ลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบนั และเป็นสถานท่ีรวมคีตกวีเอกของ

โลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮนัสเตราท ์เป็นตน้ เดินทางถึง กรุงเวียนนา 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย (12)  

 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์ (Schönbrunn Palace) ท่ีสรา้งขึ้ นอย่างวิจิตรตระการตาใน

ศตวรรษท่ี 17 – 18 โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศ ์

ฮบัสเ์บรก์ เป็นท่ีประทบัของพระนางมาเรียเทเร

ซา และราชวงศ ์เป็นพระราชวงัท่ีมีความโอ่อ่าไม่

แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ชมหอ้งภายใน

พระราชวงักว่า 20 หอ้งจาก 1,441 หอ้ง ซ่ึง

เป็นหอ้งท่ีมีความส าคญัต่างๆ เช่น หอ้งท่ี

ประทบัของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตลฝ์รัง่เศสโดยรอบบริเวณพระราชวงั     

น าท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเซนตส์ตเีฟ่น St’ Stephen Cathedral   มหาวิหารโรมนัคาธอ

ลิคท่ีเก่าแก่ที่สุดของนครเวียนนา สญัลกัษณข์องกรุง

เวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ  จตัรุสั สเตฟาน 

Stephanplatz สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค .ศ. 1137-1160 โดย

แรกเร่ิมเป็นสไตลโ์รมาเนสก ์และต่อมาไดม้ีการ

ปรบัเปล่ียนตามยุคสมยัและต่อเติมแบบสไตลโ์กธิค ทั้งน้ี

ไดม้ีการสรา้งหอคอยดา้นบนโบสถค์วามสงูกว่า 137 

เมตร ซ่ึ งเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดในทวีปยุโรปช่วง

ศตวรรษท่ี 14 จากน้ันอิสระใหท่้าน ชอ้ปป้ิงอย่างอิสระ

ในย่าน ถนนคนเดินคารท์เนอรส์ตรที” ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมนัง่จิบกาแฟตน้ต ารบัแท ้และชิมชดั

เกอรเ์คก้อนัเล่ืองชื่อของเวียนนา พรอ้มเลือกซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้มากมาย เชิญ

ท่านเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสกี้  Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา 

Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ชอ๊คโกแล

ตโมสารท์ หรือแวะชิมของหวานที่รา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร่ี์  (เพือ่ความสะดวกในการเลือก

ซ้ือสินคา้ของทา่น อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)   

จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL FALKENSTEINER AM SCHOTTENFELD  VIENNA  4* หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีเ่จด็ของการเดินทาง  สนามบินเวียนนา – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (13) 

ท่านชม “กรงุเวียนนา” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรียเร่ิมตน้จากเขา้สู่ “ถนนวงแหวน” 

Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวรก์, อาคารรฐัสภา, ศาลาว่าการ, 

มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถป์ระจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบินเวียนนา (Vienna) เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 

14.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG937 

สายการบินมีบริการอาหารค า่และอาหารเชา้  

  

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

05.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 
 
 
 

ออสเตรยี เช็ค เยอรมนั  8วนั5คนื (TG) 
 

 
 

 

   วนัเดินทาง     13-20 พฤษภาคม 2561 / 8-15 มิถุนายน 2561  

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทา่น/หอ้ง 55,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผูใ้หญ่ 53,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ่ (มเีตยีง) 51,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มเีตยีง) 49,900 บาท 35,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ท่านละ  8,500 บาท 

มวีซีา่แลว้ลดท่านละ 2,300 บาท 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํา่กว่า 20 ผูใ้หญ่ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคานี้ไปแลว้ 
 

อตัราค่าบรกิาร 



อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมในการขอวซีา่เยอรมนั 

 คา่รถโคช้รับ-สง่ระหว่างนําเทีย่ว (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 

1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกนิ 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจําตวั 

 คา่น้ํามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่8 ธค.60 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ข ึน้หลงัจากนี ้

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้่ายอัน

เกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 คา่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,800 บาท 

 ไมแ่จกนํา้ดืม่บนรถ 

 ไมม่แีจกกระเป๋า 

 

เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีม

เอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสาํหรับทา่นในการทําวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21วัน 

หรอื( 3 สปัดาห ์) ในการทําวซีา่เขา้ประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไม่ทนักําหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐาน

 ทีส่ถานทตูกําหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จอันเป็นผลทําใหส้ถานทตู

ปฏเิสธการ ออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด  

และหากวางมัดจํา หรอืออกตัว๋แลว้ บรษัิทฯไม่สามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ 

เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ 

คนืเงนิคา่ต ัว๋, เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. สาํหรับคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันทําการ หากไม่ไดร้ับ

เงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลงัจากทา่นตกลงจากจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่แฟ๊กซส์าํเนาหนังสอืเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันทําการ คนืคา่มัดจําทัง้หมด 

 หากทา่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 45 วัน  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

หรอืออกตัว๋แลว้ บรษัิทฯไม่สามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ  เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋

โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้  เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋ , 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง หรอืเลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 



 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทา่นไม่ไดร้ับการพจิารณาอนุมัต ิ

วซีา่ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิ

พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้  

 กรณียกเลกิ ดว้ยเหตผุลสว่นตวั  เชน่  หยุดงานไม่ได ้หรอื ตดิธุระสว่นตวั หรอืเอกสารไม่พรอ้มทีย่ืน่วซีา่

ได ้(ทา่นยกเลกิเอง หรอื เอกสารไม่สมบูรณ์) กอ่นเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนื

มดัจําท ัง้หมด *** แตห่ากทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยยืน่วซีา่ไดท้นัตามกําหนดเวลา  

และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง ือ่นไขทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ ทางบรษิทัฯ จะคนืมดัจําท ัง้หมด กรณียงั

ไมไ่ดย้ืน่วซีา่ หรอื ออกต ัว๋ แตห่ากดําเนนิการท ัง้ 2 อยา่งทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ทางบรษิทัฯ จะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ เชน่ คา่วซีา่, คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ สําหรบัผูท้ ีม่าแทนคดิคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ใหมจ่รงิ เชน่ คา่วซีา่ และ คา่ต ัว๋  *** 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิตามความจรงิทัง้หมด หรอื คดิตามคา่เสยีหาย เชน่ คา่ตัว๋โดยสาร

, คา่โรงแรม, คา่ธรรมเนียมวซีา่, คา่รถ เป็นตน้  

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด  ้ เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ 

หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่น 

เป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของสารการบนิไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 50 % จากไมลป์กต ิและสามารถสะสมไมลไ์ดใ้น

เครอื Star Alliance ได ้50% เชน่กนั 

 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

�- กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ นํา้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั 

(หากน้ําหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  

- กระเป๋าสําหรบัห ิว้ข ึน้เครือ่ง สายการบนิอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 

115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซ็นตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้)  

- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ข ึน้เครือ่งได ้

1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 

 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม่ 

เอ ือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมทวัรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผ่านระบบออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลบัโปรแกรม เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้มสถานทีด่งักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตใุด



เหตหุนึง่ในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิ

ใดๆใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้  

 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 
ในประเทศตา่งๆในแถบยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้ , โรงแรม  และสถานทีต่า่งๆ จะมี

ขอ้กําหนดทีช่ดัเจน ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นหรอืสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

2. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการหนึง่ ไม่

สามารถนํามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

5. เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ห รอืความประพฤติ สอ่ไป

ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิไหท้า่นไดไ้มว่า่

จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บจองทัวร์แก่ลกูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต่  4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอันตราย / เพือ่ความ

ปลอดภัย / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

9. ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต ห าดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ ายขายกอ่นเพือ่ขอคํา ยนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ 

ยนืยัน การเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บก ารยนืยันจากพนักงานแลว้ ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ ามารถรับผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ได  ้ กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากต่างจังหวัดไปยโุรปเลย ) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถ้กูตอ้งตรงกับ

หนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้ เพราะ

จากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลง ไมไ่ปกับเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะทํา งานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

11. เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบั

ทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และ

ไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ  



3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

กําหนด ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซ ึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้  

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศเยอรมนั 
ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10 วนัทําการ  

 
(ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ขอความกรณุาทกุทา่นแสดงตน ณ สถานทตูเยอรมนั) 

 เอกสารทกุชดุทีม่ชี ือ่ภาษาอังกฤษของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทกุตวัอักษร ** 

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม * ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธวซีา่เขา้ยุโรป  กรณุาแจง้ฝ่ายขายกอ่นจองทวัร ์* 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป พรอ้มสาํเนา 1 ชดุ และมหีนา้ว่าง

ตดิกนัอย่างนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่โปรดนําแนบมาดว้ย) 

 

2. รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรอื  

มขีนาดเทา่รปูหนา้ในหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)  

จํานวน 2 รปู (ไมส่วม แวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิม้  

และฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้) ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

อดัจากรา้นถา่ยรปูเทา่น ัน้ 

** กรณุาอยา่เย็บรปูถา่ยกบัเอกสาร หรอืมรีอยหมกึปากกา ** 

(ในกรณีทีท่า่นไมแ่นใ่จ ขนาดของรปูถา่ย  ทา่นสามารถไปถา่ยรปูทีห่นา้สถานทตูได ้  

คา่ใชจ้า่ยประมาณ 180 บาท ***ไปกอ่นเวลานดัหมาย ** ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ แต่

ละสถานฑตู) 

- กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ : ใช ้หนงัสอืรบัรองการทํางานของ

บรษิทัทีท่ํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้)  ระบุตําแหนํง อัตราเงนิเดอืน วันเขา้ทํางาน และวันทีอ่นุญาต

ใหล้างาน มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน สาํหรับขา้ราชการ กรุณาแนบใบลา และสาํเนาบัตรประจําตวัราชการ มาดว้ย 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้สาํเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯ หรอื สาํเนา

ทะเบยีนพาณชิย ์ทีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท (ทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) แปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ : ใช ้สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ แปลเป็นภาษาองักฤษ 

 - กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา : ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษานัน้ว่ากําลงัศกึษาอยู ่ระบุชัน้ปีที ่

             ศกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน 

- กรณีเป็นแมค่า้, ทําธุรกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพ ์หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอาชพีปัจจุบัน เป็น

ภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้ว่า คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดดําเนนิการมาแลว้กีปี่ มรีายไดต้อ่

เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ สําเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  



4. หลกัฐานการเงนิ ** (สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี) ** 

- ใช ้หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงนิ ( bank guarantee )  ตวัจรงิ จากทางธนาคาร เป็น

ภาษาองักฤษ  ประกอบกบั สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

อัพเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ( หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงนิ และสําเนาสมดุบญัช ีจะตอ้งมาจาก สมดุ

บญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนั ) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้-ออกเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกั 

เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายอย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา  ( ถา้

สมดุบญัชแีสดงยอดรวม หรอื ไมไ่ดอ้พัเดทตลอดเวลา เชน่ จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 

3 รบกวนขอ สเตทเมนท ์( bank statement ) จากธนาคาร แทนการถา่ยสําเนาสมดุบญัช ี) 

** ในวนัทีแ่สดงตวั กรณุานํา สมดุบญัชเีงนิฝากเลม่จรงิ ตดิมาดว้ย เนือ่งจาก สถานทตูอาจเรยีกดู

สมดุบญัชเีงนิฝากเลม่จรงิของทา่น ** 

 (กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออก หนงัสอืรบัรอง

คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ดว้ย เป็นภาษาอังกฤษ แตอ่ย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา 

จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบัญชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิใน

บัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิ พรอ้มระบุชือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่

สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อักษรดว้ย ) 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร / สําเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ  

( ถา้ม ี)  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น  

7. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  

8. กรุณาใส ่ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่  

9. กรณีเด็กอายุตํา่กวํา 18 ปีบรบิรูณ์:  

- สตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย 

โดยใหท้างอําเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ  หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

สํานกังานเพือ่การยืน่ขอวซีา่เยอรมนั 

ทีอ่ยู ่สถานเอกอคัรราชทตูเยอรมน:ี สถานเอกอัครราชทตูเยอรมนีประจํากรุงเทพฯ 

เลขที ่9 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(0066-2) 287 9000 โทรสาร (0066-2) 287 1776 

 

***การพจิารณาวา่จะอนมุตัวิซีา่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีด่ลุยพนิจิของสถานทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนใน

การยืน่วซีา่แทนทา่นเทา่น ัน้ ทา่นควรเตรยีมเอกสารทีด่ ีและครบถว้นถกูตอ้ง ตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้ 

จะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 

(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้*** 

 



โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
ทางบริษทัฯ จะน าข้อมูลที่ท่านให้มา เพ่ือลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก).................................................................................................... 

......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ......................... 

มอืถอื .....................................................โทรศพัทบ์า้น ..................................................................   

5. อาชพีปัจจุบัน ............................................................................................................................ 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  

ทีอ่ยู่ .............................................................................................................รหัสไปรษณีย ์........... 

โทรศพัทท์ีทํ่างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส  (.....) หย่า (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา ................................................................ 

ทีอ่ยู่ ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศพัท ์...................................................… 

8. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่่านมาหรอืไม่ 

 ไม่เคย      เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีไ่ดร้ับวซีา่) …………………………………….…………………… 

9. ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม่ 

 ไม่เคย      เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื)…. ………………………….…………………… 

ขอ้มลูสว่นตวัเพ ิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทา่น  (TWN / DBL) ............หอ้ง   (กรุณาเลอืกประเภทหอ้ง) 

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 



 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่งๆ  ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 

หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั Royal Orchid Plus ROP  (ถา้มี..................................................)  
 

ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 

 


