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HILIGHT 

 บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา (Vienna)  

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

( Schoenbrunn Palace) ที่ ว ิ จ ิ ต ร

ตระการตา 

 เต็มอิม่กบัธรรมชาตทิีสุ่ดแสนงดงาม

ของฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บ ้าน

มรดกโลกอายุกวา่ 4,500 ปี 

 เขา้ชม 1 พระราชวงั 2 ปราสาทแห่ง

แควน้บาวาเรยี  

 ส ั ม ผ ั ส ย อ ด เ ข า ซุ ก ส ปิ ต เ ซ่

(Zugspitze) ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดใน

เยอรมน ี

 ขึน้กระเช้าสู่เนนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี ่

ในเขตอุทยานโดโลไมท ์

 น าท่านเทีย่วเกาะเวนสิ (Venice) อนั

สุดแสนโรแมนตกิ 

AUSTRIA BAVARIA 

DOLOMITES  

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายออสเตรยีนแอรไ์ลน ์

เดนิทาง: กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 62,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  24 ก.ย. - 3 ต.ค 62 62,900 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2  
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– ชอ้ป

ป้ิงถนนคารท์เนอร ์
 O O 

 

SENATOR 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ – บาด ไรเฮน
ฮลั O O O 

WYNDHAM GRAND 
BAD REICHENHALL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
บาด ไรเฮนฮลั – เบริช์เต็ทกาเดน้ – ล่องเรอื
ทะเลสาบโคนกิ – เขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ – 

มวินคิ 
O O   O 

 
 AM MOOSFELD   

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
มวินคิ - จตัุรสัมาเร ียน พลาสท ์– เข้าชม

พระราชวงัลนิเดอฮอฟ – ฟสุเซน่ O X O 
 

HIRCH 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ฟุสเซ่น – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– 
เขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - การม์ชิ พาร ์

เทน่ เคยีรเ์ชน่ 
O O O 

 

MERCURE  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิต

เซ ่– อนิสบ์รคู  O O X 
RAMADA TIVOLI  

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
อนิสบ์รคู – ทะเลสาบมสิรุนิา่ - แอลป์ ด ิซุสเซ่ – 
เทรนโต ้ O O O 

GRAMD HOTEL 
TRENTO 

หรอืเทยีบเทา่ 

9. เทรนโต ้– เกาะเวนสิ – สนามบนิ – เวยีนนา O O  
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์าย

การบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ประต ู4 แถว G พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนาดว้ยเทีย่วบนิ OS026 

วนัที ่2 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

05.45 น.  

 

 

ถงึสนามบนิกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนั้น นําเข้าชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งข ึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้ง

พระโรงและพลบัพลาทีป่ระทบั ซึง่ไดร้ับการตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์

ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไป

ดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งข ึน้ในระหว่าง

ปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิด

ใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่ม

อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชสาํนักฮัปสบูรก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้ หรือสนิคา้นานา

ชนิด อาทเิช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่น

ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรือแวะ

ชิมของหวานที่ร า้น THE DEMEL รา้นเบเกอร์รี่ในย่ านถนนคาร์นท์เนอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี) 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SENATOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ – บาด ไรเฮนฮลั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมอืง

ที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด 
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กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่ง

ออสเตรีย และเป็นพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง

เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสาร์ท” ทีม่ีชือ่เสยีงกอ้งโลก นําเทีย่วชม

ความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบา

รอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทบัถาวรของอารค์บชิอป 

และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ําคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ช ้

ภาษาเยอรมัน นําทา่นชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่

ในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์ักเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ด่งดัง

ไปทั่วโลก ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองบาด ไรเฮนฮลั (Bad 

Reichenhall) ประเทศเยอรมนี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 บาด ไรเฮนฮลั – เบริช์เต็ทกาเดน้ – ล่องเรอืทะเลสาบโคนกิ – เขา้ชม

เหมอืงเกลอืโบราณ – มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมอืงสวยในเขตบาวาเรยี

ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชม

เมอืงทีเ่ดมิเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร่ บรเิวณเมืองเก่า

เต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบนทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว

ตกแต่งดว้ยลายปูนสไตล์สตัดโก ้หลังจากนั้นนําท่านล่องเรือชมความสวยงามของ

ทะเลสาบโคนกิ (Konigsee) ทีแ่ปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบทีม่ี

ความลกึทีส่ดุและเป็นทะเลสาบทีไ่ดช้ือ่ว่าน้ําใสทีส่ดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามทีส่ดุ

ในเยอรมนี แหลง่กําเนดิมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ตวัทะเลสาบสเีขยีวมรกต

ตดักบัสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย นําท่านเขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ Salzbergwerk ทีส่รา้งตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดย

ภายในประกอบดว้ย ขัน้ตอนการทําเหมอืงเกลอืในสมัยกอ่นทีน่่าทึง่ และ นําทา่นลอ่งเรอื

ทะเลสาบใตภู้เขา ทีง่ดงาม น้ําใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของสว่นต่างๆในเหมือง

ราวกับอยู่ในเหมืองจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูม ิ12 องศาเซลเซียส นําท่าน
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เดนิทางต่อสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) เมืองทีอ่ยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอร์ลนิและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนติด

เทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่จะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตวัเอง 

ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซ ึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพ

รทเซล และเบยีร ์

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AM MOOSFELD  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 มวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์– เขา้ชมพระราชวงัลนิเดอฮอฟ – ฟุสเซน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเร ิม่ตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุ รก ิจของนครมิวนิค บริเวณนี้ เ ป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งข ึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่

จะออกมาเตน้รํา เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดูรอ้น อสิระ

ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย 

 

 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัลนิเดอรฮ์อฟ (Linderhof Palace) พราะราชวังทีต่ัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรยี เป็นวังทีเ่ล็กทีส่ดุทีส่รา้งโดยพระเจา้ลุดวกิที ่2 

แห่งบาวาเรียซึง่ ไดแ้รงบันดาลใจในการสรา้งมาจากพระราชวังแวรซ์ายน์ พระราชวัง

ของพระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส การกอ่สรา้งตา่งๆเชน่บันไดก็เป็นการสรา้งย่อสว่น

ของบันไดทูต (Ambassador's staircase) ทีแ่วรซ์ายส ์หลังจากนั้นนําท่านเดนิทาง

ตอ่ไปยังเมอืงฟสุเซน่ (Fussen) ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมัน เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มี

ความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมีความ

รุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตยุ่คโรมัน และไดใ้ชเ้มืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขาย

เกลอืมาแตโ่บราณ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HIRCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ฟุสเซน่ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– เขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวาน

เกา - การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางขึน้ปราสาทเพื่อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินีย์

แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของ

หอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็น

นักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

(หากคณะไม่สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิค์นืเงนิหนา้งานทา่นละ 13 ยูโร) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

นําท่านเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาท

พระราชวังฤดูรอ้นแห่งบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตัง้อยู่ใกลก้ับทางขึน้

ปราสาท Neuschwanstein ใกล ้ๆ  ทะเลสาบ Alpsee เป็นปราสาททีพ่ระเจา้ลุดวกิที ่2 

แห่งบาวาเรยีประทบัเมือ่ยังทรงพระเยาว ์นําทา่นต่อไปยังเมืองการม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีร ์

เชน่ (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ร ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– อนิสบ์รคู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze) ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน ให ้

ทา่นชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000

เมตร นําทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พื่อไต่ระดับความสงูสูร่ะดับความสงู 3,000 

เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบน

ยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวันอาหารพืน้เมอืง ณ ภตัตาคารยอดเขา 

บา่ย นําทา่นสูเ่มอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมืองเอก

ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําอนิ ซึง่คําว่าอนิสบ์รูคนั้น 

แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ําอนิ มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม

หลงัคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์สําคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ใน

เขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 สําหรับเป็น

ทีป่ระทบัของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA TIVOLI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 อนิสบ์รคู – ทะเลสาบมสิุรนิา่ - แอลป์ ด ิซุสเซ ่– เทรนโต ้
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางขา้มเขต ออสตรยี – อติาล ีเพือ่เขา้สูเ่ขตอุทยานแห่งชาตโิดโลไมท ์นํา

ทา่นถา่ยรูปกบัทะเลสาบมสิุรนิา่ (Misurina Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตทีร่ายลอ้ม

ไปดว้ยป่าสนแห่งเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงู 1,754 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ทีน่ี่

เป็นทะเลสาบทีถ่กูถา่ยรูปมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในแถบโดโลไมท ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืง ออรท์เิซ่ (Ortisei) ศูนยก์ลางของแถบอุทยานโดโลไมท ์

โดยเมืองนี้เป็นเมืองทีอ่ยู่ในหุบเขา มีเทอืกเขาลอ้มรอบสวยงาม อสิระใหท้่านพักผ่อน

เพลดิเพลนิ กับอากาศอันบรสิทุธิ ์ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตา นําท่านน่ังกระเชา้

แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึน้สูบ่นเนนิเขาที่เรียกว่า แอลป์ ด ิซุสเซ่ (Alpe di 

Siusi ) นําท่านชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภูเขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่า “กวา้งใหญ่

ทีส่ดุในยุโรป” ใหท้่านไดส้มัผัสความมหัศจรรยข์องทวิทัศน์มุมสูงของเทอืกเขาโดโล

ไมท ์เวลาทีม่องลงไปดา้นล่างจะยังเห็นบา้นเรือนในสไตลย์ูโรเป้ียนรีสอรท์กระจายอยู่

ตามไหลเ่ขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรูปตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นน่ังกระเชา้กลบัลง

สูด่า้นลา่ง ***การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดขอ้งไม่สามารถขึน้ไดท้าง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน่ั้งกระเชา้เพื่อความปลอดภัย *** หลังจากนัน้นําท่าน

เดนิทางตอ่เทรนโต ้(Trento) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ร ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GRAND HOTEL TRENTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่9 เทรนโต ้– เกาะเวนสิ – สนามบนิ – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือน

ของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น

เมอืงทีไ่ม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 

แห่ง ข ึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนสิ จากนัน้นําท่านเดนิชมความ

งามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ีเรื่องราวน่าสนใจใน

อดตี เมื่อนักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและ

โลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับวัง

ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต ซึง่

นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ

จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่

สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมาร์โค 

(St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระให ้
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ทา่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศยั เชน่ น่ังเรือกอนโดล่า 

ลอ่งชมคลองเวนลิอ่งผ่านชมอาคารบา้นเรือนของชาวเวนสิ, เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คทีส่วยงาม, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่ง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นชัน้นํา หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึดํา) 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมารโ์คโปโล เวนสิ 

19.05 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ OS530 

20.10 น. เดนิทางถงึกรุงเวยีนนารอเปลีย่นเครือ่ง 

23.20 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ OS025 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

14.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  AUSTRIA BAVARIA DOLOMITES  

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

24 ก.ย. - 3 ต.ค 62 62,900 62,900 62,900 62,900 44,900 11,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั

, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิ

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (19 ยูโร) 

7.คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ 

บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 


