
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

22.00 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิชัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วนัทีสอง มิวนิค • อลัลอินัซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟสุเซ่น   

          (-/กลางวนั/เยน็) 

 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เทียวบินที TG 924 **บริการอาหารและเครืองดืม 

บนเครือง** (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชวัโมง) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติมวินิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนั 

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  

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

 

จากนนั แวะภ่ายรูปที สนามฟุตบอล อลัลอินัซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหยา้ของทีมสโมสรฟุตบอลดงัอยา่ง บาเยิร์น 

มิวนิค ทีมยกัษใ์หญจ่ากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งนีสามารถจุผูช้มไดม้ากวา่ 75,000 คน ซึงใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทุกสร้างกว่า 340 ลา้นยูโร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชือเรียกเล่นๆ วา่ 

Schlauchboot ซึงแปวว่าเรือยาง 



จากนนั นาํท่านเขา้สู่ตวั เมืองมวินิค ใหท่้านไดอิ้สระทีบริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซึงมีอาคารสําคญัของเมือง

มากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า และศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ ซึงจะมีหอระฆงัตุ๊กตา

กล ซึงประกอบไปดว้ยระฆงั 43 ใบ และ ตุ๊กตา 32 ตวั ซึงจะมีโชวใ์นช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วนั 

นอกจากนนัภายในจตุัรัสยงัมีร้านคา้ต่างๆ ทงัแบรนดเ์นม และแบรนดท์อ้งถินให้ท่านไดเ้ลือกซือไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมนัขนานแท้ 

ต่อดว้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองชวังเกา (Schwangau)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอนัเป็นทีตงัของ

ปราสาททีโด่งดงัไปทวัโลกอย่าง ปราสาทนอย

ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) 

จากนนั  นาํท่านขึนมินิบัสชมววิปราสาทและถ่ายรูปเป็นที 

ระลกึที สะพาน Marienbrucke (มินิบสัจะวิงเฉพาะ

ในช่วงทีสภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธิในการพาท่านเดินชมวิว) จุดชมวิวไฮไลท์ของปราแห่ง

นี ซึงจะเห็นตวัปราสาทตงัเด่นตระหง่านท่ามกลางขนุเขาอยา่งสง่างาม  

จากนัน พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึงในสัญลกัษณ์ทางการ

ท่องเทียวของแควน้บาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร้างขึนจากพระราชดาํรัสของพระเจา้ลูทวิชที 2 ในปี 1864 ซึง

ปราสาทแห่งนีนนั โด่ดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทาํให้เป็นตน้แบบของปราสาท

ในเทพนิยายของดิสนียที์เราเห็นกนั โดยคาํว่า นอยชวานชไตน์ แปลว่า ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซึงมี Christian 

Jank นกัออกแบบฉากละครเป็นผูอ้อกแบบ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั ใชเ้วลาเลก็นอ้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็กๆ ใกลช้วงัเกา ทีมีบา้นเรือนสีสันสดใสสลบักนัไป

มาดูอบอุ่น และน่ารัก ในบรรยากาศสบายๆ 

คาํ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจนี 

ทีพัก Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีสาม เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน • นงัรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ • เมืองวาลบวร์ก 

พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกดิโมซาร์ท • เซ็นท์ วูฟกงั   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ Box Set (เนืองจากต้องออกเดนิทางแต่เช้าเพือไปยงัสถานีรถไฟ) 

นําท่านเดินทางไปยงั เมืองการ์

มิ ช -พ า ร์ เ ทิ น เ คี ย ร์ เ ชิ น 

(Garmisch-Partenkirchen) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) แต่

เดิม เมืองนีแบ่งเป็น 2 เมือง คือ

เมืองการ์มิช และเมืองพาร์เทิน



เคียร์เชิน ต่อมาได้รวมกนัเมืองเดียว เนืองจากเยอรมนัไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 

1936 ระหวา่งวนัที 6 -16 กุมภาพนัธ ์โดยเมืองแห่งนียงัเป็นจุดเริมตน้ของการพิชิต ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ (Zugspitze) 

ภูเขาทีไดชื้อว่าเป็น Top Of Germany พาท่านนังรถไฟ Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee - Zugspitzplatt) รถไฟราง

แบบฟันเฟือง หนึงในสุดยอดสิงประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ซึงในปัจจุบนัมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านนั ทียงัเปิดดาํเนินการ

ในเยอรมนัอยูแ่ละ (กรณีทรีถไฟไม่สามารถทาํการได ้หรือ 

ไม่สามารถไปทนัรอบเวลา ขอสงวนสิทธิในการพาท่านขึนยอดเขาดว้ย Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยูที่ระดบัความ

สูง 2,650 เมตรเหนือระดบั 

นาํทะเล นบัเป็นสถานีรถไฟทีสูงทีสุดอนัดบั 3 ของยุโรป รองจาก Jungfrau และ Gornergrat ของสวิสเซอร์แลนด์

เท่านนั จากนนั นาํท่านไปยงัระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบันาํทะเล จุดทีสูงทีสุดของยอดเขา Zugspitze 

และของเยอรมนั ใหท้่านไดเ้กบ็ความประทบัใจ และประสบการณ์ครังหนึงทีไดพิ้ชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหลก็ 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

จากนนั นาํท่านสู่เมืองบา้นเกิดของคีตกวีเอกทีโด่งดงัทีสุดคนหนึงของโลกนาม วอ็ลฟ์กงั อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองทีมีความหมายวา่ ปราสาทเกลือ เนืองดว้ยสมยัก่อนนนัเกลือถือ

เป็นวตัถุดิบลาํค่า มีราคาเทียบเท่ากบัทองคาํ และทีนครแห่งนีนนัมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทาํใหส้ภาพทางเศรษฐกิจ

ในซาลบวร์กเฟืองฟูมากทีสุดเมืองหนึงของยุโรปเลยทีเดียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําท่านชมความงาม

ของ พระราชวงัและสวนมริาเบล (Marabell Palace and Gardens) สร้างขึนตงัแต่ปี 1606 โดยเจา้ชายอาร์คบิชอป 

Wolf Dietrich ซึงรับสงัให้สร้างพระราชวงัขึนเพือ Salome Alt หญิงผูเ้ป็นทีรักของพระองค ์ โดยคาํว่ามิราเบล มา

จากคาํ 2 คาํ คือ admirable ทีแปลวา่น่าชืนชม และ คาํวา่ beautiful ทีแปลวา่สวย จึงมีความหมายโดยรวมวา่ ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โสภาทีน่าอภิรมย ์ดงัความโรแมนติกอนัเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวงัแห่งนี ปัจจุบนันิยมใชเ้ป็นสถานทีในการ

จดัพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลท์ของพระราชวงัแห่งนีนนัคือ ตวัสวนมิราเบล สวนทีถูกจดัเป็น

สไตลบ์าโรค ทีถูกรังสรรค์เพิมเติมจนแลว้เสร็จในปี 1690 

ทีฉายในปี 1965 นาํแสดงโดย จูลี แอนดรูว ์กบัเพลงทีโด่งดงัอยา่ง “Do Re Mi”    จากนนั พาท่าน

ขา้มแม่นาํ Salzach ไปยงัเขตเมืองเก่า สาํรวจเมือง Salbrug เพิมเติม นําท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน 

Getreidegasse โดยถนนแห่งนี ในวนัที 27 

มกราคม ปี 1756 ณ บา้นเลขที 9 โมสาร์ท เอกกวี

ทีโด่งดงัไดถื้อดาํเนินขึน ซึงเขาไดใ้ชชี้วิตอยู่ที

บา้นหลงันีกว่า 20 ปี ก่อนยา้ยไปยงัเมืองหลวงที

เวียนนา โมสาร์ทไดใ้ชต้วัโน็ตรังสรรคท์าํนอง

บทเพลงอมตะมากมาย อาทิ ซิมโฟนีหมายเลข 1 

– 41, Krönungsmesse, Don Giovanni และอีก

มากมาย แต่เป็นทีน่าเสียดายทีเขามีโอกาสได้

ประพนัธ์เพลงเพียง 35 ปี ก็ตอ้งจบชีวิตลง ถดัไป

นนัเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตัุรัสทีรวมสถานทีสาํคญัของเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาสน์วิหารซาลบวร์ก 

พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประตมิากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนีท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮ

เฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลงัจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสินแลว้ นาํท่านเขา้

พกัผอ่นทีหมู่บา้นงามริมทะเลสาบท่ามกลางขนุเขาทีอวลไปดว้ยบรรกาศสุดโรแมนติกทีเซ็นท์วูฟกงั St.Wolfgang 

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิน เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้ 

ทีพัก  SCALARAIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีสี  ฮัลล์สตทั • เช้สก ีครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์     

            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั พาท่านเดินทางต่อไปยงั 

ฮัลล์สตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกทีอยูท่่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตงัอยูใ่น

รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนกัท่องเทียวเดินทางมาเยือนกวา่ 800,000 คนต่อปี ดว้ย

ทศันียภาพตระการตา ทีธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึนทาํให ้

เลยทีเดียว ใหท้่านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั   มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้สก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3  

ชม.) ดว้ย

เอกลกัษณ์ทีบา้นเรือนมีหลงัคาสีสม้ มี

แม่นาํวอลตาวา่พาดผ่านเป็นรูปคลา้ยๆ 

หยดนาํ ทาํใหเ้กิดภูมิทศันที์งดงาม พา

ท่านชม ปราสาทเช้สก ีครุมลอฟ ด้าน

นอก ปราสาทที

ซึงถือว่าใหญ่มากหากเทียบ

กบัขนาดเมืองนอกจากนนัเมืองนียงั

ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมในปี 1992 อีกดว้ย

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

จากนนั นาํท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชก็ ที เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที

ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเต็มทีทีเมืองแห่งนี นําท่านชม สะพานชาร์ล 

(Charle Bridge) สะพานหลกัสุดคลาสสิคทีโด่งดงัทีสุดของเมืองเชือมฝังเมืองเก่าและเมืองใหมที่ถูกแบ่งดว้ยแมน่าํ

วอลตาว่าเขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งนีเริมก่อสร้างในปี 1357 ใชเ้วลาในการสร้างมากกวา่ 100 ปีกวา่จะแลว้เสร็จ เดิมที



ชือวา่ Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลียนชือมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตวัสะพานมีความ

ยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปทีท่านตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทงัปวง ไม่ไกล

กนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ทีมีไฮไลทส์าํคญัของยา่นนีนนัคือ การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมือง

ปราก ซึง ถูกสร้างขึนตงัแต่ปี 1410 เท่ากบัวา่ตอนนี

มีอายุมากกวา่ 600 ปีแลว้ ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยูส่ามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ หนา้ปัดทีแจง้เกียวกบัดาราศาสตร์ 

การอธิบายตาํแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้า และแสดงรายละเอียดอืนอีกเกียวกบัดารา

ศาสตร์ ในทุกๆ ตน้ชวัโมงนนัจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทงั 12 ท่านปรากฏขึนพร้อมกบัเสียงระฆงั ตงัแต่เวลา 

09.00 – 21.00 ในทุกวนับริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นทีตงัของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถห์ลกัของ

ยา่นเขตเมืองเก่า สร้างขึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 

ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถม์ีไปป์ออร์แกนทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงปราก สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1673  

คาํ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิน 

ทีพัก  Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วตีสั • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า  

                                                                                      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นําท่านชม ปราสาทลําดับที 1 ของประเทศ ที ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาทีสร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพืนทีถึง 70,000 ตาราง

เมตร เคยเป็นทีประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นทาํเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่าน

อยู่บนเขาทางฝังตะวนัตกของแม่นําวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนันมีสิงปลูกสร้างมากมายประหนึงเมืองๆ 

หนึง อาทิ อาสน์วหิารนักบุญวตีสั (St. Vitus Cathedrals) โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้างขึนตงัแต่ปี ค.ศ. 870 

สร้างขึนเพืออุทิศใหแ้ก่นกับุญวีตสั ผูส้ละชีวิตในช่วงยุคโรมนัราวปี 303 ก่อนทีพระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศ

ตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose 

Window หนา้ต่างทีออกแบบใหเ้ป็นรูปคลา้ยกบัดอกกุหลาบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนนัไปชมอีก 1 จุดทีสวยไม่แพก้นั นนัคือ ถนนทองคํา (Golden Lane) โดยสาเหตทีไดชื้อว่าถนนทองคาํนัน 

เนืองจากบริเวณนีนนัเป็นทีพาํนกัของเหล่าช่างทองทีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากในช่วงทีมีการเล่นแร่แปรธาตุกนั แต่

ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดทีท่านจะเห็นในปัจจุบนันนั มาจากพระราชดาํรัสของพระนางมา

เรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ทีโปรดบูรณะใหมี้ความสวยงาม 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 

 

จากนัน  นําท่านมุ่งหน้าไปสู่  สาธารณะรัฐสโลวัก 

(Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที

เมืองหลวง     บราทิสลาว่า (Bratislava) เป็น 1 ใน 10 

ประเทศทีแม่นาํดานูบ แม่นาํสายสําคญัของยุโรปไหล

ผา่น และเป็นเมืองโปรดของพระนางมาเรีย เทเรซ่า อีก

ด้วย  ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ  ปราสาทบราทิสลาว่ า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสาํคญัของเมือง 

ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นทีประทบัของกษตัริยฮ์งัการี และ 

เป็นป้อมปราการด่านสาํคญัทีไวส้าํหรับป้องกนัขา้ศึกทีจะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย-ฮงัการี ดว้ยความไดเ้ปรียบ

ทางดา้นยุทธศาสตร์จากการทีตวัปราสาทตงัอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะไดช้มวิวทีสวยงดงามยามเย็นทีแม่นาํ

ดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอืออาํนวยจะสามารถเห็นพืนทีราบของประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัถูก

ใชเ้ป็นทีทาํการของรัฐบาล 

คาํ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิน 

ทีพัก Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีหก บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวรีบุรุษ • โรงอปุรากรณ์ฮังการี  • มหาวิหารเซ็นท์ 

                           สตเีฟ่น • ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่นําดานูบ  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี อีก 1เมืองงามที  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวติัศาสตร์ทีมีมาอย่างยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วฒันธรรม และ

สถาปัตยกรรมทีมีความโดดเด่นและผสมผสานกนัอย่างลงตวั แต่เดิมนนั บูดาเปสตแ์บ่งออกเป็น 2 เมือง คือ เมือง

บูดา (Buda) และเมืองเปสต ์(Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาไดมี้การขยายเมือง แต่บูดานนัมีพืนทีเขาเป็น

ส่วนมาก ทาํใหข้ยายเขตเมืองไดย้าก ผิดกบัฝังเปสต ์ ทีเป็นพืนทีราบกวา้งขวาง ทาํใหเ้กิดการรวมเมืองกนัเกิดขึน 

โดยถา้ท่านสังเกตจะพบวา่ ฝังบูดานนัจะมีสิงปลุกสร้างเก่า และเป็นทีพกัอาศยั ส่วนฝังเปสตจ์ะเป็นย่านอาคาร



สาํนกังาน ทีทาํการรัฐบาล จะกล่าวคือเป็นเขตเมืองใหม่ก็ไม่ผดิ แวะถ่ายรูปกบั สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 

สะพานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้มแม่นาํดานูบ ทีมีสัญลกัษณที์เป็น

จุดเด่นคือรูปปันสิงโต จากนนัพาท่าน

ชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาล

เทิล ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริม

แม่นาํดานูบอนัเป็นทีตงัของ 

พระราชวงับูดา โบสถแ์มนทิอสั และ 

ป้อมชาวประมง เรียงกนัไปตามแนว

เขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูก

สร้างขึนตงัแต่ในปี 1265 ในสมยัของ

พระเจา้เบล่าที 4 ของราชวงศอ์าปาร์ด 

แต่ถูกสร้างเพิมเติมและบูรณะมา

เรือยๆ สาํหรับตวัปราสาททีท่านจะเห็นนนั จะเป็นการสร้างแบบบาโรก ระหวา่งปี 1749 และ 1769 ถือเป็น

พระราชวงัหลวงของพระราชวงศท์งัหมดของฮงัการี ปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภณัฑ์



ประวติัศาสตร์บูดาเปสต์ ถดัไปทางตอนเหนือของเนินเขา พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอสั Mantius Church) ถือวา่เป็นสิงปลูก 

สร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลลแ์ห่งนี เริมจากตวัโบสถซึ์งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตงัแต่ในปี 

1015 และไดรั้บการบูรณะดว้ยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของ

ฮงัการี สร้างโดยพระเจา้สตีเฟ่น กษตัริยพ์ระองคแ์รกของฮงัการี เดิมชือว่า The Church of Our Ladyก่อนเปลียน

ตามชือของพระเจา้แมนทิอสั หลงัจากไดท้รงสร้างหอคอยของโบสถ ์และไดใ้ชส้ถานแห่งนีประกอบพระราชพิธี

อภิเษกสมรสของพระองคถึ์ง 2 ครัง นอกจาก 

นนัยงัเป็นทีฝังพระบรมศพของพระเจา้เบล่าที 3 อีกดว้ย โดยโบสถจ์ะตงัอยู่ในบริเวณป้อมชาวประมง ทีสร้างขึน

เพือฉลองการครบรอบ 1,000 ปี ของการก่อตงัประเทศฮงัการี ในปี 1896 ลกัษณะของป้อมนนัเป็นทรงสูงแหลม มา

จากลกัษณะกระโจมซึง 

เป็นทีพกัของชาวประมงแมก็ย่าร์ในอดีต และยงัเป็นทีตงัของอนุเสาวรียข์อง เซน้ทส์ตีเฟ่นอีกดว้ย นอกเหนือจาก

รูปแบบสถาปัตยธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ ทีไม่มีใครเหมือนแลว้ ท่านจะไดดื้มดาํกบัวิวของแมน่าํดานูบและอาคาร

ของฝังเปสต ์ทีมีไฮไลทส์าํคญั เด่นตระหง่านกวา่อาคารอืนๆ นนัคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการี (Hungarian 

Parliament)  คู่กบั ทีลอนดอน และวอชิงตนั ดี.ซี. 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิน เมนูกลูาร์ช อาหารท้องถินทีห้ามพลาด *เป็นซุปเนือ หรือ หมู กบัมัน

ฝรัง เตมิรสชาตเิอกลักษณ์พเิศษด้วยพริกปราปิก้า 

นําท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อนั

เป็นทีตงัของอนุสาวรียข์องเหล่าบรรพชน

หวัหนา้เผา่แมก็ยาร์ทงั 7 ทีไดร้วมกบัสร้าง

อาณาจกัรฮงัการีภายใตก้ารนาํของเจา้ชายอา

ปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคสาํคญัและ

กษตัริยใ์นอดีต ตรงกลางยงัมีรูปปันเทพแกเบ

รียล(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึงเชือกนั

วา่เป็นอคัรทูตสวรรคผ์ูน้าํสารจากพระเจา้ซึง

ตงัตระหง่านอยู่บน Millennium Monument 

ทีมีความสูงถึง 36 เมตร  

นําท่านเข้าชมอกี 1 สถานทีทีน้อยท่านจะทราบว่าเป็นอกีหนึงสถานทีทีไม่ควรพลาด นนัคือ โรงอุปรากรณ์ฮังการี  

(Hungarian State Opera) ซึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นโรงโอเปร่าทีสวยงามทีสุดในยุโรป แมแ้ต่พระเจา้ฟรัน 

โจเซฟที 1 ถึงขนาดเสดจ็มาเพียงครังเดียวในครังการแสดงรอบปฐมฤกษใ์นวนัที 27 กนัยายน 1884 และไมโ่ปรดที

จะเสดจ็กลบัมาอีกเลย เนืองจากมีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าทีเวียนนา ซึงถือวา่เป็นหลวงของดนตรีคลาสสิค 

ตวัโรงอุปรากรณแ์ห่งนีถูกสร้างสไตลนิ์โอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอฒัจนัทร์จะมีสีทองอร่ามจากทองคาํ 



เปลวทีเคลือบไวทุ้กอนู โดยสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 1,261 คน จากนนั พาชม มหาวหิารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's 

Basilica) มหาวิหารทีตงัตามชือของ

กษตัริยน์กับุญผูเ้ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่ง

ฮงัการี เริมสร้างในปี 1851 โดยตอ้ง

ใชส้ถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef 

Hild และ Miklós Ybl ตามลาํดบั จน

แลว้เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของ

โบสถแ์ห่งนีคือ หลงัคาโดมทีอาคาร

หลกัทีมีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากบั

อาคารรัฐสภา ซึงถึงว่าเป็นอาคารที

สูงทีสุดของบูดาเปสต ์เนืองจากไดมี้

กฎหมายวา่หา้มสร้างสิงปลูกสร้างที

สุงเกิน 96 เมตร นนัเอง 
 

19.00 นาํท่านสู่บรรยากาศแสนพิเศษบนเรือล่องแม่นาํดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือ โดยตลอดทาง 

ท่านจะไดเ้ห็นอาคารต่างๆ ทีประดบัไฟยามคาํคืน เคลา้กบัเสียงดนตรีเพราะๆ ซึงแม่นาํดานูบทีบูดาเปสตน์นั หลาย

คนพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เป็นวิวริมแม่นาํดานูบทีสวยทีสุดในยโุรป” 

 

 

 

 

 

 

ทีพัก  Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีเจด็ ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวงัและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์   

       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



จากนนั นําท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนส

ซองส์ ใชแ้รงงานกว่าหนึงแสนคน อิฐ

กว่าสีสิบลา้นกอ้น หินลาํค่ากวา่ หา้แสน

ชิน และทองคาํกว่า 40 กิโลกรัม 

รังสรรคอ์อกมาจนแลว้เสร็จในปี 1904 

มีประตู 27 บาน บนัได 29 จุด และมี

หอ้งมากถึง 691 หอ้ง  

จากนนั  เดนิทางกลบัสู่เขตประเทศออสเตรีย ไป

ยัง Fashion Outlet Parndorf (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมียมเอา้ท์เลท

ทีใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนดเ์นมอยา่งอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา ก็มีใหไ้ดเ้ลือกสรร 

(เอา้ทเ์ลทปิดวนัอาทติย ์ หากโปรแกรมตรงกบัวนัอาทิตย ์ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET 

BUDAPEST แทน)  

เทียง อสิระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

นาํท่านมุ่งหนา้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรี

คลาสสิค เป็นเมืองทีโมสาร์ทมาพาํนกัในยคุทีรุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน 

(Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คาํวา่เชินน์บรุน 

นนั มีความหมายวา่ นาํพุร้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเริมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากทีพระเจา้แมก็ซีเม

เลียนที 2 ไดซื้อทีดินบริเวณนี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันนัสร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมี

พระราชประสงคใ์หม้ีความยิงใหญแ่ละสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบู์ร์บง และดว้ยพระองค์

ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนนี

นนัจึงไดชื้ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนนั พาท่านสู่ ที ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ทีมีมาตงัแต่ในสมยัโรมนั 

เป็น 1 ใน ถนนทีมุ่งสู่กรงโรมในสมยันัน เป็นทีรู้จัก

กนัในชือของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูก

พฒันามาเป็นถนนสายชอ้ปปิงในช่วงศตวรรษที 19 

แม้อาคารบ้านเรือนส่วนมากจะถูกทําลายในช่วง

สงครามโลกครังที 2 แต่ทางการก็ไดส้ร้างตึกรามบา้น

ช่องทีรูปแบบเดิม เพือคงเสน่ห์แห่งถนนสายนีไวอ้ย่าง

สมบูรณ์ นอกจากนนัยงัมีศาสนสถานทีสําคญับนถนน

แห่งนีอีกแห่งหนึง  คือ  อาสนวิหารสเตฟาน  (St. 

Stephen's Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่ทีอยู่มา 

ตงัแต่ปี 1160ตวัอาสนวิหารสร้างดว้ยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆงั

ทงัหมด 23 ใบ ใบใหญ่ทีสุดชือว่า ระฆงัพุมเมริน ทีมีนาํหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆงัแบบแกว่งทีใหญ่

ทีสุดในออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของยุโรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนัเท่านนั กล่าวกนัว่าบิโทเฟ่นรู้ตวัว่า

ตนสูญเสียการไดยิ้นเพราะว่าเมือหนัมองไปบนอาสนวิหารแห่งนีแลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงัแต่กลบัไม่ไดย้ิน

เสียงระฆงัเหมือนเคย 

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวียนา 

ทีพัก  IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีแปด เวียนนา • ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา        (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนทีตดัผา่นอาคารสาํคญัของเวียนนาอย่างมากมาย ไม่วา่จะเป็น โรงละคร

โอเปร่าเวยีนนา พิพธิภณัฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวทิยาลยัเวยีนนา อาคารเหล่านีนนัไดรั้บการบูรณะ

ภายหลงัจากสินสุดสงครามโลกครังที 2 แต่แมจ้ะสร้างใหม่ขึนมา ทางการกย็งัคงสถาปัตยกรรมในแบบดงัเดิมอยู ่

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพือใหท้่านไดมี้เวลาทาํการ

คืนภาษี (Vat Refund) 

14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG937 

  **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 

**พีเรียดตงัแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะออกจากสนามบินนานาชาติเวยีนนา เวลา 13.30 น.** 
 

วนัทีเก้า  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

 

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 



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

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว (หน่วย : บาท) 

วนัเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วนั 6 คืน 

 เยอรมนันี - ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG) 

เริมเดินทาง เดินทางกลบัถงึ เทียวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

พักเดียว 

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  

** คณะเดินทางจาํนวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอยีดเพมิเตมิ ราคา 

ชนัธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีคะ่*** 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตวัแลว้ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หกัออก 20,000 

อตัราค่าบริการรวม 

 

 ตัวเครืองบินชันประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย Thai 
Airway(TG)  

 ภาษีนาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางนาํหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าทีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ, นาํดืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินและหวัหนา้ทวัร์นาํเทียวคนไทย 



 ทิปสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

เงือนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอบุติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิม 7% และ หกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านาํหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดทีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทงัทริป  9 วนั  900 บาท/ท่าน 

 

เงือนไขการสาํรองทีนงั 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิคณะเดินทาง 20 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

หรือเปลียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม เพือทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 30,000 บาท ส่วนทีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั

มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทงัสิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเต็มจาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินทงัหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทงัสิน 

4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการ 

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง 

ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีทีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ที

ทุกครังก่อนทาํการออกตวัหรือชาํระค่าทวัร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี 



6. ในการจองทวัร์ควรเผือเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางทีระบุไว ้เนืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีทีท่าน

ทาํการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ทีกาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทีอีกครัง 

7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยืนวีซ่าส่งกลบัมา เพือกรอก

ขอ้มลูขอคิวในการยนืวีซ่า 

8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ 

ซึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

9. กรณีท่านไมไ่ดรั้บการพิจารณาวีซ่าไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมทีพกัและสถานทีท่องเทียว 
 

 สําหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ

ใหท้่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาํให้ห้องพักแบบเดียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตาํ จะมีบริการเครืองปรับอากาศ

เฉพาะในฤดูร้อนเท่านนั 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่านี ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาทีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพมิเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทียวบิน, ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียว

เท่านนั (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไมรั่บผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีกรมแรงงาน



ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึงลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวสิัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการท่องเทียว (ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย

แลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลียน

ชือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านาํมนัหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิปรับราคาตวั

ดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทงัหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ

ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจทาํใหท้่าน

โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทาํใหใ้บหนา้เปลียนไป ดงันนั ท่านตอ้งทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึงเป็นสิงทีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภที์ชดัเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนาํเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทงัสิน 
 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอา่นเงือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 



 

 เอกสารการขอวีซ่าเชงเกน้  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยนืเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัทมีีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่น้อยกวา่ 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ทีเคยไดรั้บวีซ่าจากประเทศ

ในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อนืๆ ให้ท่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืนหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  ห้ามถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดัเจน และมองเห็นหูทงัสองขา้ง  ห้ามสวมแว่น

หรือเครืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี

การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ทีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่า

ทีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสือผา้ทีไม่ซาํกบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเรืองรูป

ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืนวี

ซ่า 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทมีีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาใบเปลียนชือ,เปลียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เดก็ทมีีอายตุาํกว่า 18 ปี )  

7. หลกัฐานการทาํงาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทมีีรายชือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจาก

วนัทยีนืวีซ่า)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์มีีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการทาํงานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุชือ นามสกุล เลขทีพาสปอร์ต ตาม

พาสปอร์ต ตาํแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจา้ง  วนัทไีดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุ

ชือสถานทูตในการยนื ) 

 กรณีทีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานทีสงักดั(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัทยีนืวีซ่า) 

 กรณีราชการทเีกษียณอาย ุ ตอ้งแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํเหน็จบาํนาญ 

 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมหีนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่และระบุชนัปีทศึีกษา เป็นภาษาองักฤษ(มีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัทยีนืวีซ่า) 

 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาํตวัชีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีท ีเดก็อายตุาํกว่า 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุาํกว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพิมเติม ดงันี 

 เดินทางกบับคุคลอืนทีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอ เท่านนั

และให้ระบุวา่ ยนิยอมให้เดก็เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านันและให้ ระบุว่า มารดายนิยอมให้เด็ก

เดินทางกบับดิา (ระบุชือบิดา)  



 เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ ระบุว่า มารดายนิยอมให้เด็ก

เดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา) 

 ในกรณีทีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันนั จาํเป็นที บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนังสือ ปกครองบุตรทีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยูอ่าํนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พรอ้มใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพอืใชใ้นการเชียมโยงความสมัพนัธ ์

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

สาํเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านนั ดงันี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ทอีอกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็นฉบบั

จริงและระบุจาํนวนเงินมี ซึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัทจีะยนืวีซ่า พร้อมทงัสาํเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยที

ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึนไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัทียนืวซ่ีา (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ 

 ห้าม!!! ทาํการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในครังเดียวก่อนการยนืวีซ่าเดด็ขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจาํ ทไีม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ

ว่าทา่นมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบั

จากวนัทีไดคิ้วยนืวซ่ีา และ ใหแ้นบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํยอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีทีมีผูร้ับรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติม ดงันี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านนั) 

● หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น, สาํเนาทะเบยีนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพอืนและสามีภรรยาทีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายให้กนัได ้

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทงัอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั นับ

จากวนัทียนืวีซ่า)และหนงัสือรับรองเงินฝากทอีอกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุชือผูเ้ดินทาง ทตีอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงทีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัทีตอ้งสแกนลายนิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายุตาํกว่า 18 ปี ) 

 สมดุเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืนวีซ่า 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าทีกาํหนด         



 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยู่ในค่าดาํเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทงัสิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนทีคอยอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลคาํร้องขอยืน วซ่ีา ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

ประวตัิส่วนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ชือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ชือ- นามสกุล (กรณีทีเคยมีการเปลียนชือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ทอียู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ที................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง.......................................  

อาํเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

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

ประวตัิครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ชือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สญัชาติ........................................ 

สถานทเีกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มีบุตร จํานวน ........................................... คน  

1. ชือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัทีเกิด....................................................... 

2. ชือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัทีเกิด....................................................... 

3. ชือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัทีเกิด....................................................... 

มีพ ีหรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ชือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทอียูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

2. ชือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ทอียูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ชือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 



อาชีพ.................................................... ทอียูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตัิการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานทจีบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตัิการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

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

ลกัษณะงานทีทาํ ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ทอียู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ที................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง...........................................                 

อาํเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วันทีเคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ทไีด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  ........................................................................................................................................... 

 ชือ/นามสกลุ ผุ้ติดต่อทไีทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ทอียู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที................  ตรอก/ซอย............................................  ตาํบล/แขวง..........................................    

                อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์

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

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

 



 


