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เวียนนา | ฮลัสตทั |พิพิธภณัฑค่์ายกกักนัเอาซว์ิทช ์| เหมืองเกลือเวียลิซกา้ |แบล็คมาดอนน่า | ปราสาทปราก| เชสกีค้รุมลอฟ 

 
 
 

VIENNA THE SERIES 1 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด ์ 

10 วัน 7 คืน  

11 วัน 8 คืน  เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – ธันวาคม 62 

เริ่มต้นเพยีง 57,900.- 
 



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือ
แม่น ้าดานูบ 

01.30 น. ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมง

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ งสวยงาม
ไม่แพ้พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) 
สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของ
ประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้สวารอ็ฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา 
Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟชั่นวยัรุ่นทนัสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนน
คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสต ์- ล่องเรอืแม่น า้ดานบู 

วนัท่ี 3. บดูาเปสต ์– บราติสลาวา - Outlet – เบอรโ์น 

วนัท่ี 4. เบอรโ์น – พิพิธภณัฑค์่ายกกักนัเอาซว์ิทช ์– คราคฟู 

วนัท่ี 5. เหมืองเกลือเวียลีซกา้ – เชสโตโซว่า – แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวฟั 

วนัท่ี 6. วรอตสวฟั – ปราก – สะพานชารล์ 

วนัท่ี 7.ปราสาทปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ 

วนัท่ี 8. เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 9.เวยีนนา – สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่ มี อารยธรรม 
รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานูบ” ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอนัดบัโลก
ดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบอนัเล่ืองชื่อ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรม
ฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่ง
งดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ท่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็ก
ทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุ
หนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 5 ยูโรต่อท่าน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 บูดาเปสต ์– บราติสลาวา - Outlet – เบอรโ์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคาร
พระราชวังโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้
กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษัตริยแ์มทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริยท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็น
กษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งส่ิงก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนั
เป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่  15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่  1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่าน
สามารถชมความงามของแม่น า้ดานบูไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน   จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่เมืองปารน์ดอรฟ์ เพื่อน าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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 ทางบรษิัทขอสลบัโปรแกรมไป



ในวนัอื่นไปแทน*** จากนัน้น าเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั
(Slovak) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 
น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งสโลวกั น าท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno) เมืองใหญ่อันดับสองประเทศ
สาธารณรฐัเช็ก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN BRNO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เบอรโ์น – พพิธิภัณฑค์่ายกักกันเอาซว์ิทช ์– คราคูฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซว์ิทช์ (Auschwitz concentration camps) ประเทศโปแลนด ์ซึ่งเป็นค่าย
กักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี ้
สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมนัเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และ
หาค่ายกกักนัเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานท่ีที่รฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมือง จึงได้
ดัดแปลงตามความตอ้งการของนาซีและเริ่มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน 
รวมทัง้ของจริงที่มีการเก็บรกัษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลยชาวยิวที่ถกูหลอกให้
มาอยู่ ท่ีนี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมที่ว่ากันว่ามี น า้หนักรวมกว่า 7 ตนั และชมหอ้งอาบน า้ 
หอ้งที่พวกนาซีใชส้ าหรบัก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นีม้ีคนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกือบ
ทัง้หมดเป็นชาวยิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟนัน้เป็น บา้นเกิดองคส์มเด็จพระสนัตะปาปา จอหน์ ปอลที่ 2 

อดีตเมืองหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม มีอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยคุทกุสมนัตัง้แต่ โรมาเนสก ์กอธิค เรอเนสซองส ์บาร็อก รอ็ค
โคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอารต์นโูว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL CENTRUM HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



วันที่ 5 เหมืองเกลือเวียลีซก้า – เชสโตโซว่า – แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวัฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เหมืองเกลือเวยีลีซกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตัง้อยู่ที่เมืองวิลิชกา้ เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่ที่สดุของโปแลนดแ์ห่งนีม้ี
ประวตัิการท าเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเหมืองใตด้ินที่มหศัจรรยท์ี่สดุแห่งหนึ่งของโลก  น าท่านลงลิฟทส์ู่ใตด้ิน
ของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชัน้ ลกึลงจากพืน้ดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหอ้ง
ซึ่งสรา้งและแกะสลกัจากเกลือทัง้หมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของ
ทะเลเกลือใตพ้ืน้ดิน ซึ่งท่านไม่เคยไดเ้ห็นท่ีใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
หน่ึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า (Czestochowa) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป 

ครสิตศ์าสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพื่อเขา้บชูาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนากอร่า 

(Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรียสีด า ศูนยร์วมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใชว้าดมานานกว่า 600 ปี
ท าให้รูปพระแม่เป็นสีด า ที่รอยบากที่พระพักตร ์ซึ่งพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลาย อารามแห่งนีร้อดพน้จากการถูก
ท าลาย ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง   
วรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของประวตัิศาสตรใ์นเมืองนี ้เป็นดงัสะพาน
เชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพืน้ฐานทาง
ประวตัิศาสตร ์ชีวิตที่เต็มดว้ยวฒันธรรมและการศกึษา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วันที่ 6 วรอตสวัฟ – ปราก – สะพานชารล์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา
เกีย  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองปราก น าท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตล์

โกธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราว
สะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่น และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั OCCIDENTAL PRAHA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ปราสาทปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj 
แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus 

Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุใน
กรุงปราก     ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น 
พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ

ไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้
เป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของที่
ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และ
โบสถเ์ก่ากลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตลโ์บฮิเมียน) 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MLYN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั



เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติ

ของทิวเขาสงู และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลาย
ไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็น
กลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงต้นครสิตศ์ตวรรษที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่า  

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ VIENNA THE SERIES 1 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด ์ 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่15 - 24 พ.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 8,900.- 

วันที ่22 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันที ่29 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันที ่15 - 24 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันที ่29 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 



7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (18 ยโูร) 
7.           ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตูง่าย
ขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง ไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือ
เป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษิัทไดส้ ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ
การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่
มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 
20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯ

ก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรม เนียมวีซ่า
ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) 
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษิัทของสงวน

สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัว

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก



คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา



สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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



………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ยุโรป กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ยุโรป-แพคเกจทัวร์ยุโรป-Europe-Tour
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