
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

BHT9190578 EUROPE 
CUCKOO ออสเตรยี ฮงัการ ี 

สโลวกั เชก เยอรมน ี 
สวติเซอรแ์ลนด ์อติาล ี 

10 วนั 7 คนื  

HILIGHT 
• ช ม พ ร ะ ร า ช ว ั ง เ ชิ น บ รุ น น ์

) Schoenbrunn Palace) ที? ว ิ จ ิ ต ร

ตระการตา   

• ล่องเรือชมรฐัสภาที?สุดแห่งความ

ส ว ย ง า ม ข อ ง ก รุ ง บู ด า เ ป ส ต ์

)Budapest)  

• ส ัม ผ ัส ม น ต์เส น่ ห ์ข อ งก รุงป ราก 

)Prague) ซึ?งจะทํ าให้คุณ หลงรกั

แบบไมรู่ล้มื  

• เด ินเล่นกบัเมืองสวยที?คารโ์ลว ีวาร ี

)Karlovy vary)  

• เที?ยวชมทศันยีภาพอนัแสนสวยที?ป่า

ดํา )Titisee) พรอ้มเขา้ชมการผลติ

นาฬกิากุก๊กอูนัเลื?องชื?อ  

• เยือ น ม ห าน ค รแ ห่ งแ ฟ ช ั?น มิล าน 

)Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ั?น 

 

โดยสายการบนิไทย]TG] 
เดนิทาง :มถินุายน – พฤศจกิายน 

ราคาเร ิ?มตน้เพยีง 56, 888.-  



 

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที?  05 - 14 ม.ิย. 62 62,900 

วนัที?  12-21 ก.ค. 62 64,888 

วนัที?  11- 20 ส.ค. 62 58,888 

วนัที?  13 -22 ก.ย. 62 58,888 

วนัที?  17-26 พ.ย. 62 56,888 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ?า โรงแรมที?พกั 

1 กรงุเทพฯ     

2 กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– 
บดูาเปสต ์

 O O 
NOVOTEL 

BUDAPEST  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา - ปราสาทบ
ราตสิลาวา O X O   

HOLIDAY INN 
BRATISLAVA  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O   O 
DUO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีo ครมุลอฟ – เชส
เก ้บเูดโจวซิ O O O 

SPA HOTEL VIA 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เชสเก ้บเูดโจวซิ – ฮลัสตทั – มวินคิ O O O 
AM MOOSE FEILD        

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
มวินคิ – ททิติเซ่ – โรงงานผลตินาฬกิากุ๊กกู – 
ไฟรเ์บรกิ ์– จตัรุสัเมอืงเกา่ – มลัลซู O O O 

GOLDEN TULIP 
 หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
มลัลูซ - ลูเซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั - สะพาน
ไมช้าเปล - มลิาน O X O 

KLIMA HOTEL 
 หรอืเทยีบเทา่ 

9. มลิาน– กรงุเทพฯ O   
 

10. กรงุเทพ    
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที? 1 กรงุเทพ 
22.30 น. คณะพรอ้มกันณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที'คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที? 2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์

01.20 น. ออกเดนิทางสูเ่วยีนนา โดยสายการบนิไทย เที'ยวบนิที' TG 936 

07.15 น.  

 

 

ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชั/วโมง และจะเปลี'ยนเป็น 5 ชั/วโมงในวันที' 31 มนีาคม 2562) ผ่านขั 8นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง นําทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที'แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที'สรา้งขึ8นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 

แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั 8งที' 2 และเปิดใหมอ่กีครั 8งในปีค.ศ.

1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ'งเป็นกลุ่มอาคารที'เคยเป็นที'

ประทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั 8งแตค่รสิตศ์ตวรรษที' 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที' 20 

จากนั8นนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึ'งพระเจา้คารล์ที' 6 โปรดใหส้รา้งขึ8นในปีค.ศ.1713 เพื'อเป็นการแกบ้น

ต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั8นนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ'งมีประวัติการสรา้งมาตั 8งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที' 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ8นใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ย

จํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื'อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชม

ความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที'ประทับ ซึ'งไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง 

ซึ'งสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั'งเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮังการ ี(Hungary) ซึ'งไดช้ื'อว่าเป็นเมอืงที'ทันสมัย

และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื8อชาตทิี'ม ีอารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่า

พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมนํ่8าดานูบ” ชมเมอืงที'ไดช้ื'อวา่งดงาม

ตดิอนัดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝั'งแมนํ่8าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ oาดานบูอนัเลอืง

ชื'อ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที'ตั 8งเรยีง

รายกันอยู่ 2 ฟากฝั'ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ'งงดงาม

เป็นที'รํ'าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนี8ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที'สรา้งขา้มแม่นํ8าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทกุชิ8นที'ใชใ้นการสรา้งไดถ้กู

 
 
 



 

นํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืขึ8นอยูก่ับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤ

ดหุนาว นํ8าในแมนํ่8าอาจกลายเป็นนํ8าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษัิทขอคนืเงนิ

จํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น) 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NOVOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 3 บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา - ปราสาทบราตสิลาวา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ'งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า 

ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส 

(Matthias Church) ซึ'งเคยใชเ้ป็นสถานที'จัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์มาแลว้หลาย

พระองค ์ชื'อโบสถม์าจากชื'อกษัตรยิแ์มทเธยีส ซึ'งเป็นกษัตรยิท์ี'ทรงพระปรชีาสามารถ

มาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ'งก่อสรา้งที'งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย 

ซึ'งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที'สุดในศตวรรษที' 15 

ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที'  1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประติมากรรมที'งดงามของศตวรรษที' 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบดูาที'ท่านสามารถชมความงามของแม่นํ8าดานูบไดอ้ย่างดี

ป้อมแห่งนี8สรา้งขึ8นตั 8งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั8นนําท่าน

เดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย หเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ8งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื'นๆอกีมากมาย *** เนื'องจาก OUTLET จะ

ปิดทําการในวันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกับวันอาทติย์ในวันนั8น ทางบรษัิทขอสลับ

โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** จากนั8นนําเดนิทางสูก่รุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงที'ใหญ่ที'สดุของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั 8งอยู่รมิฝั'งแม่นํ8าดานูบที'

บรเิวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

นําท่านชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึ'งเป็นที'ตั 8งของรัฐสภาแห่งสโลวัก นําท่าน

ถ่ายรูปคู่ กับป ราสาท บ ราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ'ง เป็นอาคารทรง

สี'เหลี'ยมผนืผา้ตั 8งอยู่บนเนนิเขา รมิฝั'งแมนํ่8าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของเมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี8 จากนั8นนําท่านเดนิเล่นย่านเมอืงเก่าที'สวยงาม

ของกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง

ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

นําเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที'สรา้งขึ8นอยู่บนเนินเขาตั 8งแต่สมัย

ครสิต์ศตวรรษที' 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ'งปัจจุบันเป็น

ทําเนียบประธานาธิบดีมาตั 8งแต่ปี  ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus 

Cathedral) อันงามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที' 14 นับวา่เป็นมหา

วหิารสไตลโ์กธคิที'ใหญท่ี'สดุในกรงุปราก ซึ'งพระเจา้ชารล์ที' 4 โปรดใหส้รา้งขึ8นในปี ค.ศ.

1344 ภายในเป็นที'เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที' 4, พระเจา้

เฟอรด์นิานดท์ี' 1 และ พระเจา้แมกซมิเิลี'ยนที' 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจ

ไมไ่ดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที'เป็นหนึ'งในสว่นที'

เกา่แกท่ี'สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที'ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั 8งหลาย แลว้เดนิชมยา่น

ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ'งปัจจุบันมีรา้นขายของที'ระลึก วางจําหน่ายอยู่

มากมาย จากนั8นนําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ม

แมนํ่8าวัลตาวา สไตลโ์กธคิที'สรา้งขึ8นตั 8งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที' 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที' 

4 ชมรปูปั8นโลหะของเหลา่นักบญุที'ตั 8งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์จากนั8นนําทา่น

เดนิสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง

หลังเกา่ (Old Town Hall) ที'สรา้งมาตั 8งแตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ที'สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั'วโมง ใหเ้วลาท่านอสิระเดนิ

เลน่ และชอ้ปปิ8งสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 5 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีo ครมุลอฟ – เชสเก ้บเูดโจวซิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที'ไดช้ื'อวา่เป็นเมอืงแหง่ส

ปาที'ใหญท่ี'สดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงที'มชีื'อเสยีงไปทั'วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบัด

โรคภัยตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึ'งปัจจบุันเป็นที'นยิมของผูค้นทั'วโลกที'จะมาใช ้

บรกิารรักษาสขุภาพตามความเชื'อที'มมีาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดื'มนํ8าแร่ซึ'งตอ้งดื'ม

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที'มปีากยื'นออกมาเหมอืนกานํ8า 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเิมยีน) 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีo ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที'ได ้

ชื'อว่าเป็นเพชรนํ8างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที'ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น



 

เมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนี8ตั 8งอยู่รมิสองฝั'งของแม่นํ8าวัลตา

วา ความโดดเด่นของเมืองที'มีอาคารเก่าแก่ตั 8งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการ

อนุรักษ์และขึ8นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที'สําคัญแห่งหนึ'งของโลก นําชมปราสาทครุ

มลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ'งสรา้งขึ8นเมื'อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที'

ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึ'ง

ตั 8งอยู่รมิฝั' งแมนํ่ oาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ8า ฝั' งตรงขา้มเป็นย่าน

เมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชสกีo บเูดโจวชิ (Ceske Budejovic) 

ที?พกั  เขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม SPA HOTEL VIA หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที? 6 เชสเก ้บเูดโจวซิ – ฮลัสตทั – มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่4,500 ปี เมอืง

ที'ตั 8งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจ ีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่ว

กนัวา่เป็นเมอืงที'โรแมนตกิที'สดุใน Salzkammergut เขตที'อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และ

มทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี8วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็น

พื8นที'มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเที'ยวชม

เมอืงเสมอืนหนึ'งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน นําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาปที?เมอืงฮลัสตทั

และชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัทที'ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD 

HERITAGE VIEW ***การล่องเรอื หากไม่สามารถล่องเรอืไดใ้นวนัน ัoนๆ ทาง

บรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยโูร*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง 

 จากนั8นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที'ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ'งในเมืองมั'งคั'งที'สุดของยุโรป ซึ'งมีพรมแดนติด

เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที'จะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ'งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง 

ทั 8งดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื'องชื'อ ซึ'งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพ

รทเซล และเบยีร ์นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ'มตน้

ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินิค บรเิวณนี8เป็นที'ตั 8งของศาลาว่าการเมืองที'มี

รปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที'งดงามซึ'งสรา้งขึ8นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที' 19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึ'งจะมีนักท่องเที'ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไข

ลานที'จะออกมาเตน้รํา เมื'อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิ'น (ขาหมเูยอรมนั) 



 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก AM MOSSEFELDหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 7 มวินคิ – ททิติเซ ่– โรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู– ไฟรเ์บรกิ ์– จตัรุสัเมอืงเกา่ 

– มลัลซู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงททิเิซ่ เมืองรมิทะเลสาปที'ตั 8งอยู่ในเขตป่าดํา (Black Forest) 

นอกจากเป็นเมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่ยังเป็นแหล่งผลติ 

นาฬกิากุก๊ก ูที'ดทีี'สดุในโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพของทะเลสาบที'มีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที'เรียกว่า 

แบล็กฟอเรสต ์อนัมเีหตมุาจากพื8นที'ป่ามตีน้สนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไมส่ามารถสอ่ง

ทะลุเขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ย่างทั'วถงึ ทําใหเ้มื'อมองจากที'ไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมนึ

ทบึ อันเป็นที'มาของชื'อเรยีก Black Forest หรอื ป่าดํา นั8นเอง ใหท้า่นไดม้โีอกาสเขา้ชม

โรงงานผลตินาฬกิากุ๊กก ูโดยลักษณะเด่นของนาฬกิากุ๊กกจูะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลัก

ถ่วงดว้ยตุม้นํ8าหนัก มีฟังกช์ันการทํางานทั8งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอ้ง กล่องดนตร ี

ตุ๊กตาเตน้รํา และคนเลื'อยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมู่บา้นททิติเซ่อกีดว้ย ท่าน

สามารถเลอืกซื8อของที'ระลกึจากโรงงานนาฬกิาไดต้ามอัธยาศัย จากนั8นเดนิทางสูเ่มอืง

ไฟรเ์บรกิ ์(Freiburg) อกีหนึ'งเมอืงสวยของเยอรมนี นําท่านสูจั่ตุรัสเมอืงเกา่และเขา้

ชมโบสถ ์Freiburg Munsters สรา้งขึ8นโดย Herzog Bertold V เมื'อปี 1200 โบสถน์ี8ใช ้

เวลาในการสรา้งนานถงึ 313 ปี มคีวามสงูถงึ 116 เมตร และในระหวา่งสงครามโลกครั 8งที' 

2 โบสถน์ี8ไดร้อดพน้จากการทิ8งระเบดิ ของฝ่ายสัมพันธมติร ในขณะที'ตัวเมอืงถูกทําลาย

ลงเกอืบทั8งเมอืง  

คํ?า รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

 หลังจากนั8นนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงมลัลซู (Mulhouse) ประเทศฝรั'งเศส 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก GOLDEN TULIP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 8 มลัลซู - ลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล - มลิาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) ซึ'งเป็นเมอืงท่องเที'ยวยอดนยิมอันดับหนึ'ง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที'ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั8นพาทา่นชมสงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที'แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื'อเป็น

อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที'เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั'งเศส

เมื'อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ'งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแมนํ่8ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ'งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู

เซริน์ เป็นสะพานไมท้ี'มหีลังคาที'เก่าแก่ที'สุดในยุโรป สรา้งขึ8นเมื'อปี ค.ศ.1333 โดยใต ้

หลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 



 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 นําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงที'เรยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั'น

ของโลก นําท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที'

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ที'ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื8นฟู

ศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ที'นับวา่เป็นชอปปิ8งมอลลท์ี'สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี'สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์

ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที' 2 ผูร้เิร ิ'มการรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาลี และ

อนุสาวรยีข์องศลิปินชื'อดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี' ที'อยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

คํ?า รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที?พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก KLIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที? 9 มลิาน – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิมลิาน เพื'อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซื8อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เที'ยวบนิที' TG 937 ** สําหรบัคณะที?ออกเดนิทางต ัoงแต ่

17 พฤศจกิายน 62 จะเปลี?ยนเวลาเป็น 13.05 น.** 

วนัที? 10 กรงุเทพฯ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั/ว 
ทา่นละ 

พักเดี'ยวเพิ'ม 
ทา่นละ 

 5 -14 ม.ิย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 10,900 

12-21 ก.ค. 62 64,888 64,888 64,888 64,888 36,900 8,500 

11- 20 ส.ค. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 36,900 8,500 

13 -22 ก.ย. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 36,900 8,500 

17-26 พ.ย. 62 56,888 56,888 56,888 56,888 34,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี?ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื?อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัoน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี?เดนิทาง ที?มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื?อทาํการจองควิยื?นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื?อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที?  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัoง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที? ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึoน 

5. การยื?นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัoนตอนการยื?นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัoงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื?น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื?อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที? 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั?งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที?ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั?วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื?องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัoงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีoรวม 
1 คา่ตั/วเครื'องบนิ ชั 8นประหยัด ( Economy Class) ที'ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 



 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื'อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที') 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื8อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี8ยประกนัเริ'มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี8ยประกนัเริ'มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายตุั 8งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และหัก ณ ที'จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีoไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ8าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ8น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ8ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึ8นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ื'นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื'นวซีา่ในวันยื'น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6.คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ'น (16 ยโูร) 

7.คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

 
 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึoนจรงิ 

 



 

ขอ้มลูเบืoองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื?นวซีา่และการยื?นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ8น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื'นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ'งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั8น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั8นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ั�วเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั/วเครื'องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั/วเครื'องบนิ ซึ'งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั/วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที'

เกดิขึ8นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที'สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ8าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที'นั'ง Long leg ขึ8นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นั8น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ8นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 



 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัoงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที? บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึoนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื'อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 8งนี8ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั/ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที' สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื?นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ8นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มัดจําตั/วเครื'องบนิ 

หรอืคา่ตั/วเครื'องบนิ (กรณีออกตั/วเครื'องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัoงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัoงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั 
 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี'ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า 

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ8นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ8า ซึ'งขึ8นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั8นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทําการ 

ยื?นวซีา่แสดงตนที?ศนูยย์ ื?นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที?ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื?นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื?นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี?ยนแปลงกฎและเอกสารการยื?นอยูเ่ร ื?อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที?ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที?ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื?นขอวซี่าจะมเีง ื?อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ?มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื?นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีoรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที?ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิoว จํานวน 2 ใบ       

(พื8นหลงัขาวเทา่นั8น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื'องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที?มอีาย1ุ6 ปี

ข ึoนไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั'วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยื'นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 



 

Statement เทา่นั8น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที'สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พี'นอ้ง ที'มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั8น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที'ออก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีo กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี8แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที' โฉนดที'ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน) 



 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 8งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ?ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื'อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที'สถานทตูดว้ย ทั 8งสองทา่น (เฉพาะควิเดี'ยวเทา่นั8น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั8น 

 

 

เอกสารยื?นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี?ยนและขออพัเดทเพิ?มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ?มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื?นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื?องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื'อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื'อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานที'เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศที'เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื'นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื'อตวั นามสกลุ ที'อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที'อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื8อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื'อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที'อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื'อ ที'อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

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



 

14. วซีา่เชงเกนที'เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที'ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 8งแตว่ันที'........................................ ถงึวนัที'

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ8วมอืเพื'อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี8 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื'นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื'อ.................................................   

สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที'พักที'มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที'พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 8งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื'นๆ (โปรดระบ)ุ     อื'นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัoงส ิoน 

ท ัoงนีoบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัoน 

 

 

 



 

 

 


