


   

 



   

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  
21.30 น. พรอ้มคณะ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

D  สายการบินไทย โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง  

 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) >> TG 924 (00.50 – 07.05) – ฟุซเซ่น – ชมเมืองฟุซ

เซ่น – ชวานเกา – สะพานมาเรียน – เข้าชมปราสาทนอยสวานสไตน์ – โอเบอร์
อมัเมอรเ์กา – มิวนิค 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ มิวนิค (เยอรมณี)  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 11.30 ชม.) 

07.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร
ทางศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมอืงฟุซเซ่น ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
1.40 ชม. น าท่านชม เมืองฟุซเซ่น เป็นเมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็น
จดุเริม่ต้นของการเดนิทางไปปราสาทเป็นเมอืงท่องเทีย่วธรรมชาตทิีน่ักท่องเทีย่วหลาย
ต่อหลายคนชื่นชอบ ทัง้บรรยากาศ ที่เงยีบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารกั ชาวเมืองที่รอ
ตอ้นรบัอย่างอบอุ่น และการตกแต่งทัง้โรงแรมและรา้นอาหารใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ใน
เมอืงแห่งเทพนิยาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านไปยงั ชวานเกา นัง่รถท้องถิ่นระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัว

ปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบน าท่านไปยงัจุดชมวิว สะพานมาเรียน 
สรา้งขึน้เพื่ออุทศิให้แด่พระมารดาของกษัตรยิล์ุดวกิที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเลท็
ระดบัความสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจดุชมววิมมุกวา้งทีง่ดงามและน่า
ประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตัง้อยู่บนหน้าผา
เหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน จากนัน้น าท่านเข้าชม
ปราสาทแห่งเทพนิยาย  ปราสาทนอยชวานสไตน์  (ชมด้านใน) สร้างภายใต้
บญัชาการของพระเจา้ลุดวกิที่ 2 มคีวามงดงามมากจนแมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลท์ดสินีย์
ยงัหลงไหลน าไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุดดิสนีย์แลนด์ ชม
บรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวย ที่มี
ปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลงั  ใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบัการนัง่รถมา้ ดื่มด ่าบรรยากาศของปราสาทแห่งเทพนิยายจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
โอเบอร์อัมเมอร์เกา ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาที   โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา เป็น
หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์ แบบบา
วาเรยีที่ตัวบ้านมกีารประดบัด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ หมู่บ้านแห่งนี้มชีื่อเสยีงเรอืง



   

ประเพณีการแกะสลกัไม้ ยาวนานกว่า 500 ปี และการแสดง The Passion Play เล่า
เรอืงที่พระเยซูโดนตรงึกางเขน ซึ่งจดัแสดงขึ้นทุกๆ 10 ปี   สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู่ มวินิค ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 พิเศษ !! ให้ท่านได้ล้ิมรส ขาหมูเยอรมนั และ เบียรแ์ก้วยกัษ์  ขาหมูย่างกรอบคู่

กบัเบียรส์ดรสนุ่มล้ิน 
น าท่ านเข้าสู่ ท่ี พัก  INFINITY HOTEL & CONFEREN RESORT MUNICH, หรือ
เทียบเท่า   

 
วนัท่ีสาม มิวนิค – ชาลสบ์วรก์ (ออสเตรีย) – สวนมิราเบ – บ้านเกิดโมสารท์ – อนุสาวรียโ์ม

สารท์ – จตุรสัเรสซิเด้นท์ – ฮลัสตทั (ออสเตรีย) – ชมเมืองริมทะเลสาบ – เซนต์
วฟูกงั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
เดินทางสู่ชาลสบ์วรก์ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. น าท่านชม บ้านเกิดโมสารท์ (ชม
ด้านนอก) เลขที่  9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็น
พพิธิภณัฑ์เพื่อให้ความรูก้บัผู้ที่สนใจ ได้สมัผสัโลกของศลิปินเอก บ้านหลงันี้โมสารท์
อาศยัอยู่จนถงึอาย ุ17 ปี ในหอ้งพกัแคบๆ ทีช่ ัน้ล่างเท่านัน้ ก่อนทีจ่ะยา้ยไปอยู่บา้นหลงั
ใหม่ทีบ่รเิวณจตุรสัมาคารท์พลทัซ ์จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรียโ์มสารท์ เป็น 1 ใน 4 
ของสตุรสัส าคญัใจกลางเมอืงเก่า โมสาร์ทพลทัซ์ มอีนุสาวรยี์รูปปั้นของโมสาร์ทนัก
ดนตรชีื่อดงัตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรสั สรา้งขึน้หลงัจากที่เสยีชวีติไปแล้ว 50 ปี บนพื้น
หน้าอนุสาวรยีม์ป้ีายเขยีนบอกไวว้่าเป็นเขตเมอืงเก่าชาลสบ์วรก์ องคก์ารยเูนสโก้ไดข้ึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 หลังจากนั ้นน าท่าชม จตุร ัสเรสซิเด้นท ์
สถาปัตยกรรมน ้าพุสไตล์บารอครปูไตรตนัและมา้พ่นน ้า ตัง้อยู่บรเิวณกลางจตุรสั ตรง
ขา้มทางเขา้วงัของปริน้ซ-์อารค์บชิอป จตุรสัแห่งนี้เป็นสภานที่พกัผ่อนของชาวเมอืงอกี
หนึ่งจุด มรีา้นค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลกึตัง้อยู่โดยรอบ หลงัจากนัน้น าท่านสู่  
สวนมิราเบล เคยเป็นฉากในภาพบนต์รกัโรแมนติสุดคลาสสคิในยุค 60 The Sound 
Of Music ตัง้อยู่บนจตุรสัมริาเบลพลทัซ์ สวนภายในพระราชวงัเดมิที่ตดแต่งด้วยพนัธุ์
ไมม้ากมาย หลากหลายสสีนัอยา่งสวยงามเตม็ไปดว้ยรปูปัน้และน ้าพุแบบบารอค 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ฮลัชตทั ประเทศออสเตรีย ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.  ฮลัชตทัเป็น

หมู่บ้านในแหล่งมรดกโลกซัลซ์คมัแมร์กุท ตัง้อยู่ในรฐัอัปเปอร์ออสเตรยีอยู่ใกล้กับ
ทะเลสาบฮลัชตทัทางตะวนัตกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2001 มปีระชากร 946 คน เมอืงรมิ
ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก และยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากเป็น



   

อนัดบัตน้ๆของออสเตรยี  ใหท้่านได ้ชมเมืองริมทะเลสาบ มมุถ่ายรปูยอดนิยม คอืรมิ
ทะเลสาปฮลัชตทักบัแนวบา้นพืน้เมอืงสไตลอ์อสเตรยีฟ้าสคีรามสะทอ้นกบัผวิน ้า เหมาะ
อยา่งยิง่ทีจ่ะเดนิมาพกัผ่อนตากอากาศทีแ่สนบรสิุทธิ ์ชมทศันียภาพสวยๆของตวัเมอืงที่
ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เซนตว์ลูฟ์กงั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั WHITE HORSE INN, ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่า 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรมอาหารพื้นเมือง 
พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รสชนิทเซล สไตลเ์วยีนนา หมชูุบเกลด็ขนมปัง กรอบนอกนุ่มใน 
 

วนัท่ีส่ี เซนตว์ฟูกงั – เชสก้ี ครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค) – ปราสาทครมุลอฟ (ด้านนอก) – 
ชมเมืองมรดกโลก – ปราก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)  
น าท่านเดนิทางสู่ เชสก้ี ครมุลอฟ ประเทศสาธารณะรฐัเชค(ใช้เวลาประมาณ 2.40 
ชม.) น าท่านชม เชสก้ี ครมุลอฟ เป็นดนิแดนไข่มุกแห่งโบฮเีมยี ตวัเมอืงตัง้อยู่บนสอง
ฝัง่ของแม่น ้าวลัตาวา (Vltava) เป็นเมอืงที่สรา้งขึน้ล้อมรอบปราสาทยุคครสิต์ตวรรษที ่
13 เนื่องจากเมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์จงึได้รบัการยกย่องให้เป็นเมอืง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งธรรมชาติเงียบสงบและน่าหลงใหลเหมาะสมกับการ
พกัผ่อน จากนัน้ชม ปราสาทครมุลอฟ (ด้านนอก) มอีายุกว่า 700 ปี สรา้งขึน้เมื่อปี
ค.ศ. 1250 พรอ้มๆ กบัการสรา้งเมอืงแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก พอเดนิเขาไปในบรเิวณปราสาทสิง่
แรกทีเ่หน็คอืหอคอยปราสาทเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงไปแลว้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคารอาหารพื้นเมือง 
  พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รสปลาเทราตพ์ืน้เมอืงย่าง หอมนุ่มลิน้ 
บ่าย อสิระเดนิ ชมเมืองมรดกโลก อาท ิจตุรสัคอนคอรด์ ถอืเป็นศูนยก์ลางของเขตเมอืงเก่า 

เพราะเป็นทีต่ ัง้ของศาลาว่าการเมอืง ในอดตีบรเิวณนี้เคยเป็นตลาดถนนทุกสายในเมอืง
จงึมุ่งตรงมาทีน่ี้ กลางจตุรสัมเีสาพระแม่มาร ีมรีปูปั้นนกับุญ St.Roch ผูช้่วยใหช้าวเมอืง
รอดพ้นจากการระบาดจากกาฬโรคประดษิฐานอยู่ด้านล่าง โบสถ์เซนต์ไวตสั และรา้น
รวงต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองปราก ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCONTINENTAL HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า 
  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมอาหารพ้ืนเมือง 
 



   

 
วนัท่ีห้า ปราก – พิวเซ่น – พิพิธภณัฑ์โรงกลัน่เบียร์ - ปราก - ปราสาทปราก – สะพาน

ชารล์ส ์– จตรุสัเมืองเก่า – อนุสาวรียย์านฮสุ - หอนาฬิการดาราศาสตร ์
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเข้าสู่  เมืองพิวเซ่น ใช้เวลาประมาณ 1.30 ขม. จากนั ้นน าท่านเข้าชม 
พิพิธภณัฑ์โรงกลัน่เบียร ์(ชมด้านใน) ซึ่งโรงงานแห่งนี้ตัง้ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1842 เป็น
โรงงานที่รวบรวมประวตัิการท าเบยีรใ์นเมอืงย้อนกลงัไปตัง้แต่ปีค.ศ. 1295 ประมาณ 
700 ปี เพราะบรเิวณนี้มดีนิดจีงึผลติขา้วบารเ์ลยท์ีท่ าใหไ้ดม้อลตค์ุณภาพดแีละฮอปทีท่ า
ให้เบยีรม์รีสชาติ อกีทัง้น ้าที่สะอาดและยงับรสิุทธิจ์ากใต้ดนิลกึยิง่ช่วยให้เบยีรท์ี่น่ีมรีส
นุ่ม ปัจจุบนัจงึกลายเป็นโรงผลติเบยีรท์ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั พิเศษ! ใหท้่านไดช้มิเบยีรย์ีห่อ้
ดงัจากโรงกลัน่เบียร์พิลส์เนอร์ เออร์เกล น าท่านเดินทางสู่ ปราก (ใช้เวลาประมาณ 
1.30 ชม.)  เพื่อชม ปราสาทแห่งกรงุปราก หรอืปราสาทฮราดคานี ปราสาทโบราณที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าวลัตาวา สร้างโดยเจ้าชายบอรวิอยใน
ศตวรรษที่ 9 ด้วยศลิปะแบบโกธคิ อดตีทีน่ี่เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์ แต่ปัจจุบนัได้
กลายเป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัเชค พรอ้มไกดท์อ้งถิน่บรรยายดา้น
ใน จากนัน้น าท่านชม สะพานชารล์ส ์ซึง่เป็นสะพานเก่าแก่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงที่
สรา้งขา้มแม่น ้าวลัตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คอืมกีารประดบัด้วยรปูปั้นนักบุญถงึ 
28 องค์และม ี1 องค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปลูบจนเป็นสทีองอร่ามผดิกบัองค์อื่นที่ยงัคง
เป็นสเีขยีวของส ารดิ คอื นกับุญ John Nepromuk 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านชม จตุรสัเมืองเก่า ซึ่งจตุรสัแห่งนี้มคีวามส าคญัมาตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 12 

พื้นที่นี้ เดิมเป็นตลาดซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมอืง มคีวามสวยงามและเสน่ห์อนัน่า
หลงใหล มศีลิปะการก่อสรา้งที่ผสมผสานหลายแบบทัง้โกธคิ เรอเนซองส์ และบารอค 
ชมอาคารบ้านเรอืนและวหิารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รบัการคดัเลือกจากองค์กร
ยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนัน้ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้ซึ่งอุทศิตนเพื่อต่อสูก้บัการ
ฉ้อราษฎรใ์นครสิตจกัร เขาถูกจบัเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนัน้ไม่นานเขากไ็ด้รบั
ยกย่องใหเ้ป็นวรีบุรุษของชาวปราก ซึง่อนุสาวรยี์นี้สรา้งขึน้เมื่อ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1915 
เพื่อระลกึถงึวนัที ่Jan Hus ถูกเผาทัง้เป็นเมื่อ 500 ปีที่แลว้ ต่อจากนัน้น าท่านเทีย่วชม 
หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ซึง่หอนาฬิกาดาราศาสตรข์องศาลาว่าการเมอืงสรา้งตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1410 เมื่อนาฬิกาตบีอกเวลาจะมรีปูปั้นสบิสองนักบุญเดนิเวยีนออกมาบรเิวณเวที
เลก็ๆเหนือนาฬิกาซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมอีริยิาบถแตกต่างกนัตามความหมายของ
ชื่ออาท ิVanity คอืความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแต่ตวัเองในกระจก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง ล้ิมรสไวน์พร้อมโชวพื์้นเมือง 



   

 ชมการแสดงดนตรีแบบโบอีเมีย และทานอาหารพื้นเมือง พร้อมเครื่องด่ืม+ไวน์
ไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCONTINENTAL HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า 

  
 

วนัท่ีหก ปราก – บราติสลาวา(สโลวกั) – ปราสาทบราติสลาวา(ด้านนอก) – สะพาน UFO – 
ชมเมืองเก่าบราติสลาวา – บูดาเปสต์(ฮงัการี) – คนตกท่อคูมิล – ล่องเรือแม่น ้า
ดานูป 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง บราติสลาวา (Bratislava) เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัสโล
วคั (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของท าเนียบประธานาธิบดี รฐัสภา และ
หน่วยงานภาครฐัต่างๆ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑ ์โรงละคร หอศลิป์ 
และสถาบนัอื่นๆ ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและการศึกษา จากนัน้น า
ท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่
บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น ้ าดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ด้าน 
ผสมผสานดว้ยศลิปะแบบโกธคิ เรอเนซองส ์และบารอค ช่วงสงครามนโปเลยีน เคยถูก
เพลงิเผาผลาญในปี 1811 ปัจจุบนัเป็นทัง้พพิธิภณัฑแ์ละสภาแห่งชาต ิ จากตวัปราสาท 
ท่านจะสามารถเหน็ สะพาน UFO  นิวบรดิจห์รอืสะพานปฎวิตัแิห่งชาตสิโลวคั สะพาน
ทีเ่ชื่อมเมอืงเก่ากบัเมอืงใหม่ เข้าดว้ยกนั สรา้งขึน้ระหว่างปี 1967 – 1972 กลางสะพาน
มหีอคอยทรงสูงเปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่มีความสูง 431 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จงึได้รบัการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน World 
Federation of Great Towers ของโลกนัน่เอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่าน เข้าชมเขตเมืองเก่าของบราติสลาวา ผ่านชมโบสถเ์ซนต์มารต์นิ โบสถ์สไตล์

โกธคิและโรมาเนสก์ ซึง่เป็นโบสถ์หลงัใหญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดของกรงุบราตสิลา สมยั
พระนางมาเรยี เทเรซ่าใชเ้ฉลมิฉลองในพธิรีาชาภเิษกของพระองคเ์อง พลาดไม่ไดท้ี่จะ
ถ่ายรปูกบัรปูปั้นรอบเมอืงโดยเฉพาะรูปปั้นนโปเลยีนหน้าสถานทูตฝรัง่เศส  ชม ประตู
ไมเคิล ซึ่งซุ้มประตูไมเคิลก่อสร้างสไตล์โกธิคสูง 51 เมตร เดิมมอียู่ทัง้หมด 4 แห่ง 
ปัจจุบนัเป็นประตูเพยีงแห่งเดยีวที่ยงัเหลอือยู่ ประตูไมเคลิมยีอดโดมทรงหวัหอมตาม
ศิลปะบารอค 3 ชัน้ ลดหลัน่กัน ประตูแห่งนี้ตัง้อยู่ศูนย์กลางเมอืงเก่า สองฝัง่ถนนมี
อาคารเก่าแก่หลากสสีนั สไตลอ์ารต์นูโวตัง้เรยีงรายอยู่ท าให้บรรยากาศคกึคกั และรูป
ปัน้ คนตกท่อคมิูล  Man at Work ทีโ่ด่งดงั ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแลว้ถงึ 2 ครัง้ ใน
ปัจจุบนัจงึมป้ีายเขยีนว่า Man at Work ปักอยู่บรเิวณดงักล่าวเป็นสญัลกัษณ์ช่วงที่เป็น
คอมวินิสต์และต านานยงักล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกบัการท างาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


   

อยากจะพกัผ่อนบ้างตามประสาคนท างานหนัก น าท่านเดนิทางสู่เมืองบูดาเปสต์ (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการี ที่มปีระวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมที่น่าสนใจอกีทัง้ความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มแีม่น ้าดานูบไหลผ่านกลาง
เมอืงท าให้เมอืงแบ่งออกเป็นสองฝัง่คอืเมอืงเก่า หรอื บูดา ที่ยงัคงความสวยงามของ
ประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่ และ เมอืงใหม่หรอื เปสต์ ที่มคีวามหรูหราทนัสมยั และยงัมี
เรื่องเล่าว่าเป็นทีแ่รกในโลกที่สรา้งรถไฟใต้ดนิ แต่เปิดใช้ทหีลงัรถไฟใต้ดนิขององักฤษ  
จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ (Danube Cruise) พรอ้มเครื่องดื่มเสริฟ์ ระหว่าง
การเดินทางสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมความงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิสองฝัง่แม่น ้าดานูบ เช่น ตกึรฐัสภา สะพานเชน เขาแกลเลยีต 
และคาสเซลิฮลิล ์ถงึแมว้่าแมน่ ้าสายน้ีจะไหลผ่านหลายประเทศในยุโรป แต่ว่ากนัว่า จุด
ที่สวยงามที่สุดคือที่บูดาเปสต์แห่งนี้  โดยเฉพาะบรเิวณสะพานเชน (Chain Bridge) 
สญัลกัษณ์ของเมอืง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองแบบกลูาช  ซุปกลูาชสไตล์
แมกยาร ์
น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET, 
BUDAPESR หรือเทียบเท่า  
 
 

วนัท่ีเจด็ บูดาเปสต์ (ฮังการี )  – จตุ ร ัส ฮี โร่  – ป้อมชาวประมง – โบสถ์แมท ธิอัส  – 
พารน์ดอรฟ์ (ออสเตรีย) – อิสระช้อปป้ิง ณ พารน์ดอรฟ์ เอ้าทเ์ลท – เวียนนา 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านชม  จตรุสัฮีโร่ (Heroes’ Square) ทีร่ าลกึถงึการสรา้งชาต ิและการรอดพน้จาก
การปกครองแบบคอมมวินิสต์  สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการก่อตัง้ฮงัการคีรบ 1000 ปี 
บนยอดเขาโครนิเธยีนคอลมัน์สูง 36 เมตร ประดบัดว้ยรปูอารค์แลนเจลิกราเบรยีล ถอื
มงกุฎของกษตัรยิส์เตฟานรอบฐานประดบัด้วยรปูปั้นเจา้ชายอารพ์ดัทรงมา้น าหวัหน้า
เผ่าแมกยารอ์กี 6 คน จากนัน้น าชม โบสถแ์มทธิอสั (Matthias Church) (ด้านนอก) 
ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จดัพธิสีวมมงกุฎให้กษัตรยิม์าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อ
กษตัรยิแ์มทธอิสั กษตัรยิผ์ู้ทรงพระปรชีาสามารถมาก โบสถ์นี้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย หลงัจากนัน้น าท่านชม ป้อมชาวประมง 
(Fisherman's Bastion) เป็นจุดชมววิทวิทศัน์รอบเมอืงที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเหน็
ตกึรฐัสภาได้จากจุดนี้และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งไวเ้พื่อร าลกึถงึความกลา้หาญ
ของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติปกป้องบา้นเมอืงในคราวทีถู่กชาวมองโกลเขา้มารกุราน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  



   

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ พารน์เดอรฟ์ ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ให้
อิสระท่านได้ช้อปป้ิงที่ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท ตัง้อยู่ที่เมืองพาร์นดอร์ฟ ชานกรุง
เวียนนาไปประมาณ 30-40 นาที เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชัน่หลากหลายแบรนด์ที่
ครอบคลุมตัง้แต่สินค้าแฟชัน่ทัว่ไป กีฬา เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์ดังอย่าง 
Prada, Gucci, Polo Ralph Lauren ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
น าท่านสู่ท่ีพกั MELIA VIENNA HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีแปด เวียนนา – เข้าชมพระราชวงัเชินบรนุน์ – ฮุนเดิรท์วสัเซอรเ์ฮ้าส์ – ริงสตราเซ่ – 
มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น – ช้อปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่ าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  (Schoenbrunn Palace) (ชมด้านใน ) 
พระราชวงัฤดูรอ้นของราชวงศ์ฮบัสบูรก์ สรา้งขึน้ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมา
เรียเทเรซ่า ทรงตัง้พระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้ จะต้องยิ่งใหญ่และงดง าม ไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายส์ในกรุงปารสี น าชมความงามภายในพระราชวงักว่า 20 ห้อง ที่
ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม อาทเิช่น ห้องบรรทม หอ้งจดัเลีย้ง หอ้งบอลรมูทีใ่ชเ้ต้นร าหรอื
แสดงดนตร ีจากนัน้น าท่านไปยงั ฮุนเดิรท์วสัเซอรเ์ฮ้าส ์เป็นย่านบา้นสไตลเ์อก็เพรส
ชัน่นิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรยี ฟรเีดนส์ไรซ์ ฮุนเดริ์ทวสัเซอร์ เป็นการเอาตึก
เก่าๆ มาดดัแปลง แหวกแนวความคดิเดมิๆ ทีศ่ลิปะอยู่ในกรอบดว้ยการแต่งแต้มสสีนัที่
สดใส เล่นกบัลวดลายและเสน้คดเคีย้ว รวมถงึความเป็นหน่ึงเดยีวกบัธรรมชาต ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย ชมความงามของ โบสถเ์ซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศลิปะแบบ

โกธคิทีสู่งเด่นเป็นสงา่อยูใ่จกลางเมอืงเวยีนนานานกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารศลิปะแบบ
โรมนัเนสก์ผสมกับโกธิคที่สูงเด่น ภายในมรีูปปั้นทางศาสนาประดบับนเสาหน้าต่าง
กระจกส ีออรแ์กนและแท่นบูชา และเป็นที่ฝังพระศพของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์ฮบัส์บูรก์ 
ซึง่ภายในมคีวามหรหูราอลงัการตามสไตลข์องโบสถ์คาทอลกิ  จากนัน้ใหท้่าน อิสระช้
อปป้ิงถนนคารท์เนอร ์ย่านช้อปป้ิงหลกัของเวยีนนาที่เต็มไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนม
หลากหลายยีห่อ้ชัน้น าตลอดสองขา้งทาง เป็นถนนคนเดนิแห่งกรุงเวยีนนา  

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 พิเศษ! เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควนั และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cakeชื่อดังของ

เวยีนนา 



   

น าเข้าสู่ท่ีพกั MELIA VIENNA HOTEL ,VIENNA หรือเทียบเท่า 
 
 
วนัท่ีเก้า เวียนนา – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

เดนิทางสู่สนามบนิเมอืงมวินิค เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เตรยีมตวั
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

14.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 937 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 11.30 ชม.) 

 
วนัท่ีสิบ  เดินทางถึงกรงุเทพฯ 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง : กรกฎาคม  27 – 05 สิงหาคม    
       

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 102,900.- 77,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 98,900.- 73,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 92,900.- 70,500.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 18,900.- 18,900.- 
 
 
 
 
 



   

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดั
จ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบ

ยโุรป ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง

,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไว้

เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 



   

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่า

ทางสถานทตูไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเชา้ โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่ ี

อุณหภมูติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร ์หรอื การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดย

ค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทั

ประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 



   

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่น

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้ง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณที่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่

สามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 

- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของ

โปรแกรมทีเ่ดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอยา่งน้อย 6 หน้า 



   

กรณพีาสปอรต์ช ารดุหรอืมรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่าใน

กลุ่มเชงเกน้หรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้่ายต่อ

การอนุมตัวิซี่า) 

- รปูถ่ายสี ขนาด กวา้ง 3.5 Cm X สงู 4.5 Cm ฉากหลงัเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้ หน้าตรง ไม่

สวมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทางศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 

เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล 

ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า / สตูบิตัรในกรณอีายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณพีนกังานบรษิทั (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

สถานทตู) หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยูโ่ดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนปัจจุบนั  วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพ์

ลงบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็น

สมบรูณ์ 

** กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนงัสอื

รบัรองบรษิทั ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 

เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ 

ฯลฯ อาชพีทีไ่มส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง 

สามารถออกเองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด ้

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่

หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไมก่ระโดด

ขา้มเดอืน หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั 

(ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีกบัขอ Statement ใหท้่านเลอืกอยา่งใดอย่างหนึ่ง)  และจ านวนเงนิใน

บญัช ีมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุม

กบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืนรอ้นเมือ่กลบัสู่ภูมลิ าเนา  ** ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั

หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่าตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุคคลใน

ครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไม่



   

รบัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 

ในวนันดัยืน่วซี่ากรณุาน าสมุดบญัชเีล่มจรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งท าจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร

เดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ว่าทีก่ารอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

####################################################################

### 

- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใครข่อความรว่มมอืท่านไป

สมัภาษณ์ตามนดัหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวย

ความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณา

วซี่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได ้

- กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่

บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่าน

ง่ายขึ้น ## 

- การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วย

ตนเองตามวนัเวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเร่ือง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดย

จะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


