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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 24 พ.ย. – 3ธ.ค., 26 พ.ย. – 5 ธ.ค. 54,500.- 

ธนัวำคม : 2 – 11, 3 – 12, 10 – 19, 16 – 25, 17 – 26,   57,500.- 
ธนัวำคม : 24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 64,500.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ 
โรงแรมที่พกั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 

VIENNA THE SERIES by TG EP.4 

ออสเตรยี ฮงักำร ีสโลวคั เชก เยอรมน ี

10 วนั 7 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
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บนิตรงสูก่รงุเวยีนนำ ถา่ยรูปกับหลงัคำทองค ำ (Golden Roof) สัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รูค 

(Innsbruck) เขำ้ชมควำมงำมของปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบ

ของปราสาทเจา้หญงินิทรา ชมจตัุรสัมำเรยีนพลำสท์ (Marienplatz) ถอืว่าเป็นจดุเริ่มตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรำก (Prague) อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบรำตสิลำว่ำ  (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศสโลวคั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัเลื่องชื่อเพือ่ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชืน่ชม

กับความงามของพระรำชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่ิจติรตระการตา  

***พกัเมอืงมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟ*** 

*** 3 เมนูพเิศษ,, เป็ดอบโบฮเีมยีน ขำหมูเยอรมนั และ ซุปกุลำซ*** 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทย ประตู 4 แถว H พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง        กรุงเทพฯ – เวียนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน ์– บูดำเปสต ์ 

                                             – ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบ  

2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – บดูาเปสต ์ 

– ลอ่งเรือแม่น ้าดานูบ 
✈ O O MERCURE BUDA HOTEL 

3 บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา  O X O FALKENSTEINER  

4 บราตสิลาวา – ปราก – ปรำสำทปรำก  O O X NH PRAGUE 

5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้รุมลอฟ  O O O HOTEL MLYN 

6 เชสกีค้รุมลอฟ – มิวนิค – ฟสุเซน่   O X O HIRSCH HOTEL  

7 ฟสุเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– อินสบ์รูก O O O 
RAMADA INNSBRUCK 

HOTEL 

8 อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา O O X NH VIENNA AIRPORT 

9 เวียนนา – กรุงเทพฯ  O ✈ ✈    

10 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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01.30 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG936  

07.00 น. ถงึสนำมบินเวทชำท กรุงเวยีนนำ  ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้น าเขา้ชมความ

งดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัป

สเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนาง

มาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถ ึง 1,441 หอ้งใน

ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้ง

พระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงาม

ไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต ์

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮ ังกำร ี(Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท ี่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามติดอันดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าทำ่นล่องเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัเลื่องชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์

และอารยะธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ ้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถ ึง 365 ยอด 

นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ี่ใชใ้น

การสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน    

ระยะทาง 241 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ซุปกูลำซหมู)  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง         บูดำเปสต ์– Outlet – บรำตสิลำวำ   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพิธสีวมมงกุฎ

ใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถ์มาจากชือ่กษัตรยิ์แมทเธียส  ซึ่งเป็น
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กษัตรยิ์ท ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่

งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลังคาสลับ

สสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยี์ของพระ

เจา้สตเีฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที ่

11 อยู่หนา้ ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบู

ดาทีท่่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ 

ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮั งกาเรียน จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่เมือ ง

ปารน์ดอรฟ์ เพือ่น ำทำ่นสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 Parndorf Outlet จะปิด

ท ำกำรในช่วงเทศกำลครสิตม์ำส วนัที่ 25 – 26 ธ.ค.60 จงึน ำท่ำน

เที่ ย วชม Hero’s Square ที่เม ืองปูดำเบสต์ พร้อมทั้งม ีอำหำร

กลำงวนัใหบ้รกิำรที่กรุงบูดำเปสต ์***    

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 194 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

 ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, 

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

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ถำ้หำกคณะใดตรงกบั

วนัอำทติยใ์นวนัน ัน้ ทำงบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบรำตสิลำวำ่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่

บรเิวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรยี  และฮังการี และใกลก้ับพรมแดน

สาธารณรัฐเช็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 50 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม FALKENSTEINER BRATISLAVA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง             บรำตสิลำวำ – ปรำก – ปรำสำทปรำก  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดนิทางสู่กรุงปรำก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น 

นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    

ระยะทาง 332 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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บำ่ย น ำเข้ำชมปรำสำทแหง่ปรำก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหำวิหำร     

เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก     

ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตริย์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีำยในมหำวหิำร อำจไมไ่ดร้บั

อณุญำตใหเ้ขำ้ชม) แลว้ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ใน

ส่วนที่เก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

แลว้เดนิชมยำ่นชำ่งทองโบรำณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่

ระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จำกน ัน้น ำท่ำนเดินเล่นบนสะพำนชำร์ล 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธคิที่สรา้งขึ้น

ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่า

นักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเกา่ 

“Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศำลำวำ่กำรเมอืงหลงัเกำ่ (Old 

Town Hall) ท ีส่รา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มจุีดเด่นคือ นำฬิกำดำรำศำสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเ้วลาท่าน

อสิระเดนิเล่น และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมอืงเก่า 

 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NH PRAGUE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง          ปรำก – คำรโ์ลวี วำร ี– เชสกีค้รุมลอฟ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลวี วาร ีซึ่งปัจจุบันเป็นที่

นยิมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพตามความเชือ่ท ี่มมีาแต่สมัย

โบราณ เชิญทดลองดื่มน ้าแร่ซึ่งตอ้งดื่มกับแกว้พิ เศษโดยเฉพาะ  เป็นแก ว้        

พอรซ์เลนทีม่ปีากยื่นออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 129 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดสไตล์โบฮีเมยีน)  
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บำ่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีตั้ง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่

ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก น ำชมปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov) จำกบรเิวณ

รอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แมน่ ำ้วอลตำวำ (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืง

เก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง  

ระยะทาง 243 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช.ม. 

 

 

 

 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  HOTEL MLYN หรอืเทยีบเทำ่  

***บรษิ ัทขอสงวนสิทธิ์หำกที่พกัในเมืองเชสกีค้รุมลอฟเต็ม จะยำ้ยไปพกัเมืองใกล้เคียง

แทน*** 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง               เชสกีค้รุมลอฟ – มวินคิ – ฟุสเซน่  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงมวินิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์ินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึง่ในเมืองมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึง่ม ี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์

มาก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ 

ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์ 

ระยะทาง 298 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช.ม. 

 

เทีย่ง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

 น าชมจตุัร ัสมำเร ียน พลำสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ

ประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมอืงที่ม ี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่

19 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมนัีกท่องเท ี่ยวรอคอยเฝ้า

ชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. ในช่วงฤดูรอ้น อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมและของที่ระลกึตาม
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อัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครั้ง

จักรวรรดิโรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ

นอ้ยใหญ่ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมน

ตกิทีเ่คยมีความรุ่งเรืองในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจุดแวะพักขน

ถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ระยะทาง 130 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50ช.ม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม HIRSCH หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง         ฟุสเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– อนิสบ์รูก 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อน าท่านเดนิทางขึ้น

ปราสาทชมความสวยงามของปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนทิราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาท

นอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึ่งเป็น

ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพิสดารของ

หอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์

ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขำหมูเยอรมนั)  

บำ่ย ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอ ิน 

ซึง่ค าว่าอินสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอ ิน มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคำทองค ำ(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมืองอินส์บรูค  ซึ่งตั ้งอยู่ในเขตเมือ งเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าห รับเป็นที่ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian 

ระยะทาง 112กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50ช.ม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง          อนิสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนำ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 ออกเดินทางสู่ฮ ัลสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตที่

อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นท ีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 250 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อสู่ สู่กรุงเวยีนนำ (Vienna) เมอืงหลวงของ

ประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุ่ม

ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี ชมถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไป

ดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผำ่นชมโรงละครโอเปรำ่ ท ีส่รา้งขึ้น

ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลก

ครั้งท ี่ 2 และเปิดใหม่อ ีกครั้งในปีค.ศ.1955,  ผ่านพระรำชวงัฮอฟเบิร ์ก 

(Hofburg Palace) ซึ่ ง เป็ น ก ลุ่ มอ าคารที่ เ คย เป็ นที่ ประ ทั บ ขอ งรา ช

ส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนั้น

น าชมบริเวณ รอบนอก โบส ถ์ส เตเฟ่ นส์  (St. Stephen’s Cathedral) 

สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท ี ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 

เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิช่น Louis Vitton,Gucci, รา้น

นาฬิกา Bucherer ,สนิคา้เสื้อแฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และ

สินค า้ของฝาก  เช่น  ช๊อคโกแลตโมสาร์ท  ใ น ย่ านถนนคำร์นท์เนอ ร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา  

ระยะทาง 287กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NH VIENNA AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เกำ้ของกำรเดนิทำง     เวียนนำ – กรุงเทพฯ   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าเดนิทางสู่สนามบนิชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภำษี 

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 
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13.30 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่TG937  

วนัที่สบิของกำรเดนิทำง        กรุงเทพฯ  

05.20 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม : VIENNA THE SERIES by TG EP.4 

ออสเตรยี ฮงักำร ีสโลวคั เชก เยอรมน ี

10 วนั 7 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

                                                 พฤศจกิำยน : 24 พ.ย. – 3ธ.ค., 26 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 54,500.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 54,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 54,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
54,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  21,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้ออสเตรยี 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

                                                 ธนัวำคม : 2 – 11, 3 – 12, 10 – 19, 16 – 25, 17 – 26  

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 57,500.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,500.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  23,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้ออสเตรยี 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

                                        ธนัวำคม : 24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 64,500.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 64,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 64,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
64,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  25,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้ออสเตรยี 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
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3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 

 

 

 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

6. คำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถ  (18 ยูโร) 

7. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10x 3 = 30 ยูโร) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair),  เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลือ 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนุมตัวิซ่ีำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

 

 

1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมที่สถำนทูตแจ้งเง ือ่นไขมำ หำกท่ำนเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 
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ใหไ้มส่ำมำรถยื่นวีซำ่ไดห้รอืถูกปฏเิสธกำรอนุมตัวิีซำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัิวีซำ่เป็นดุลพินจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้เดินทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนียมวีซำ่ทำงสถำนทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิีซำ่ ทำง

สถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยื่นวีซำ่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวีซำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซี่ำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่ำ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีำหนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำส่งเขำ้สถำนทูต  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซ่ีำ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้
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1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอื

ส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ย

กว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย)  

2. รูปถำ่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3.  หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1 กรณีผู้เดนิทำง ออกคำ่ใช้จำ่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นยืน่วีซา่ (กอ่นยืน่วีซา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอัพเดทอีกครั้ง)   

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3 กรณีผู้เดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใช้จำ่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถำนทูตไมร่บัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4.  หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ   

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำก

ทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE-TG004                                      หนา้ 18 จาก 20 
               

รหัสโปรแกรมทัวร ์GOTVIE-TG004 VIENNA EP4 10D7N-TG-W07 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีำเชงเกนประเทศออสเตรยี 
(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวีซำ่ของท่ำน) 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 
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13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่.......................................  

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ).................................... ............ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่.................................................   

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
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หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิีซำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทำงเท่ำน ัน้  

 


