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ไข่มกุแหง่ทะเลอาเดียตกิ 
เยอรมนี – โครเอเชีย – ออสเตรยี 9 วนั 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
 

 
 

มิวนิค – ฮลัลส์ตทั – เบลด – ลูบเบียาน่า – ริเยกา้ – ซีเบนิค – โทรกรี ์– มาล ีสตอน 

ดูบรอฟนิค – สปลทิ – ซารด์า้ – ซาเกรบ – กราซ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์



ย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์- ชอ้ปป้ิง Parndorf Outlet 

กาํหนดวนัเดินทาง   

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภูมิ  

17.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   

เคาเตอร ์T โดยเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน  

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK371  
 

วนัที่สองของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มิวนิค(เยอรมนี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 

00.05 น. ถงึสนามบนิ  เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

03.20 น. ออกเดนิทางสู่ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK053 

07.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิมวินิคฟรานซโ์ยเซฟชเทราซ ์ประเทศเยอรมนี  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซน่ นาํท่านนัง่รถบสัทอ้งถิน่ (กรณีหมิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึ้นได ้

นกัท่องเที่ยวตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

ชมและถา่ยรูปดา้นหนา้กบัความสวยงามของตวัปราสาท ซึง่เป็น

ตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลแนด ์

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย ...นาํท่านสู่ จตัุรสัมาเรียนพลาสท ์(MARIENPLATZ) ถอืวา่เป็นจดุเริ่มตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจ

ของนครมวินิค บริเวณน้ีเป็นที่ต ัง้ของศาลาวา่การเมอืงที่มรูีปแบบสถาปตัยกรรมแบบ

โกธิคที่งดงามซึง่สรา้งขึ้นในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆงัสูง 85 เมตร ซึง่จะมนีกัท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานที่จะออกมาเตน้ราํเมือ่

นาฬกิาตีบอกเวลา11.00 น.และ 17.00 น.  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่    PARK INN BY RADISSON MUNCHEN OST หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง  มิวนิค – ฮลัลส์ตทั – เบลด – ลูบเบียาน่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮลัลต์ทัท ์(HALLSTATT) (209 กม.) เมอืงที่ไดช้ื่อวา่ เมอืงริม

ทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก สวยจนไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกและยงัเป็นหน่ึง

ในเมอืงท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย 



(AUSTRIA) โดยเมอืงฮลัลต์ทัทน์ ัน้ อยู่ในรฐัอปัเปอรอ์อสเตรีย (UPPER AUSTRIA) ซึง่เป็น 1 ใน 9 

รฐั ของประเทศออสเตรีย ภาพของหมูบ่า้นที่มเีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลงัที่งดงาม ราวกบั

ภาพวาด คือภาพที่ไดถ้กูเผยแพร่มากที่สุดของประเทศออสเตรีย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบลด (BLED) (223 กม.) เป็นเมอืงที่รูจ้กักนัในเรื่องของวานิลลาและครีม หรอืที ่

เรียกกนัวา่ KREMNA REZINA หรือ KREMŠNITA อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงที่มี

ทศันียภาพอนัแสนโรแมนติก จนไดร้บัการยอมรบัจากนกัท่องเที่ยววา่เป็นเมอืง

ที่สวยงามมากแห่งหน่ึงของสโลวเีนีย … 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูบเบยีาน่า 

(LJUBLJANA) (58 กม.) ตัง้อยู่เกือบใจ

กลางประเทศสโลวเีนีย มปีระชากรราว 300,000 คน และถอืเป็น

เมอืงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลวเีนีย  ประวตัิเมอืงลูเบยีน่า เป็น

เมอืงสาํคญัของชุมชนแถบน้ีมาตัง้แต่โบราณกาล มกีารขดุคน้พบ

ซากโบราณสถานและวตัถสุมยัโรมนัที่น่ี ลูเบยีน่าก็เคยอยู่ภายใต ้

การปกครองของจกัรวรรดขิองออสเตรีย-ฮงัการี เช่นเดยีวกบัเมอืงอื่นๆ ในภมูภิาคน้ีและเคยถกู

กองทพันโปเลยีนยดึครองช่วงส ัน้ๆ ระหวา่งปี  1809 ถงึ 1813 ก่อนกลบัมาเป็นของจกัรวรรดอิอสเตรีย

อกีคร ัง้ จนกระท ัง่ปี 1918  หลงัสงครามโลกครัง้ที่หน่ึง จกัรวรรดอิอสเตรีย ออสเตรียลม่สลาย 

คอมมวินิสตแ์ผ่ขยายจากรสัเซยี ประเทศยูโกสลาเวยี (ที่สโลวเีนียเคยอยู่ภายใต)้ ก็รบัเอาการปกครอง

แบบคอมมวินิสตม์าใช ้ ลูเบยีน่าก็เป็นเมอืงหลวงของแควน้ Drava Banovina ภายใตก้ารปกครองของ

ยูโกสลาเวยี  จนกระท ัง่สโลวเีนียแยกจากยูโกสลาเวยี เมือ่ปี 1991 หลงัเกิดสงครามยูโกสลาเวยียดืเยื้อ

ยาวนานอยู่หลายปีและเมอืงลูเบยีน่าก็ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงของสโลวเีนียตัง้แต่บดันัน้เอง  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

พกัที่   RADISSON BLU PLAZA หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง   ลูบเบียาน่า – เริเยกา้ – ซีเบนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงริเยกา้ (RIJEKA) (115 กม.)  เป็นเมอืงอุตสาหกรรมการต่อเรือขนาดใหญ่ 

ศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ถงึเมอืงริเยกา้ ...ชมย่านเมอืงเก่า หอระฆงัเอยีง และโบสถข์นาดใหญ่ 

ซึง่ไดร้บัศิลปะและวฒันธรรมจากประเทศอติาล ี  ชมประตูย่านเมอืงเก่าที่เคยใชใ้นการตอ้นรบักษตัริย ์

จากออสเตรียในสมยัสงคราม โลกครัง้ที่สอง   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงซเีบนิค (SIBENIK) (346 กม.)  นาํท่านชมตวัเมอืงซเีบนิค เมอืงเก่าริมฝัง่

ทะเลอาเดรียติคที่ไดร้บัอทิธิพลสถาปตัยกรรมจากเวนิส ชมความงามของโบสถเ์ซนต ์

จาคอบ ที่ถกูสรา้งมาตัง้แต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ตามสถาปตัยกรรมแบบเว

นิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส ์โดยศิลปินชาวอติาเลยีน ซบีนิีคเป็นเมอืง

แห่งประวตัิศาสตรท์ี่ต ัง้อยู่ตอนกลางของแควนัดลัเมเชีย เน่ืองจากเมอืงซเีบนิคนัน้ต ัง้อยู่

บนบริเวณที่แมน่ํา้ครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียติค จงึเกิดเป็นความไดเ้ปรียบท ัง้ในดา้นคมนาคมทางนํา้ 

และความงามของทศันียภ์าพที่แต่งแตม้โดยธรรมชาติ .. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

พกัที่   SOLARIS HOTEL JURE หรือเทยีบเท่า 
 

 วนัที่หา้ของการเดินทาง  ซีเบนิค – โทรกรี ์– มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโทรกีร ์(TROGIR) (47 กม.)  เมอืงขนาดเลก็บนเกาะ ที่เป็นอู่อารยธรรม

ของกรีกโบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล ซึง่ต่อมาถกูปกครองโดยทรากุรีอุม 

(TRAGURIUM) และโรมนั โบราณสถานและสิ่งก่อสรา้งของเมอืงเก่าไดร้บัการ

อนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีไมว่า่จะเป็นจตุรสักาํแพงเมอืงและป้อมปราการ จนไดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึ้นทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997   

นาํท่านชมเมอืงโทรเกียร ์ท่านจะไดซ้มึซบัถงึความเก่าแก่ของอาคาร บา้นเรือน และป้อมปราการที่สงา่

งาม โบสถอ์นัสวยงามยุคโรมาเนสก ์ไดร้บัการส่งเสริมดว้ยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองสแ์ละบา

โรคจากยุคเวนิเชียน (VENETIAN PERIOD) ชมปราสาท KAMERLENGO เป็นปราสาทหนิปูนที่

สรา้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ปจัจบุนัยงัคงเหลอื กาํแพงเมอืง ตวัปราสาท และป้อมปราการ

บางส่วน แต่ก็นบัวา่ยงัคงความสมบูรณอ์ยู่มาก ชมมหาวหิารเซน็ตล์อรเ์ลนซ ์(ST.LAWRENCE) เป็น

สถาปตัยกรรมสไตลโ์รมาเนสกป์ระจาํเมอืงโทรเกียร ์ก่อสรา้งหลายรอ้ยกวา่ปี

ต ัง้แต่ในศต12-17 มสีงิโต อดมั&อฟีและรูปสลกันกับุญองคส์าํคญัต่างๆ ที่ให ้

ความรูส้กึถงึความแขง็แรงบกึบนึ เชิญชมผลงานสถาปตัย กรรมการก่อสรา้งซุม้

ประตูที่งดงามของสถาปนิกชัน้ครูชาวโครเคเชียนนามวา่ ราโดแวน ชมหอ้งเก็บ

สมบตัิโบราณภายในวหิาร  หอระฆงัสูงตระหงา่น มองเหน็ววิทวิทศันท์ ัง้ตวัเมอืง

โทรเกียร ์วหิารน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ลางประวตัิศาสตรข์องโทรเกียรท์ี่

ไดร้บัการประกาศคุม้ครองใหเ้ป็นมรดกโลก  



จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงมาล ีสตอน (MALI STON) (212 กม.)  เมอืงที่ต ัง้อยู่ทาง

ทศิตะวนัตกเฉียง เหนือของเมอืงดูบรอฟนิก เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของหอย

นางรมและผลติภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก ตื่นตาตื่นใจไปกบั

บรรยากาศริมชายฝัง่ทะเลที่มบีา้น เรือนหลงัคา

กระเบื้องสแีสด สลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะ

สู่สตอน หมูบ่า้นที่สงบเสงีย่มตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง

เปรียบเสมอืน เป็นด่านหนา้ของเมอืงดูบรอฟนิค ในอดตีมคีวาม

เจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลอื ดงันัน้กาํแพงป้องกนัจงึมคีวามจาํเป็น 

ซึง่สามารถมองเหน็กาํแพงโบราณน้ีไดจ้ากระยะไกลในปจัจบุนั สตอนในอดตีอยู่ใตก้ารปกครองของ

โรมนัจน กระท ัง่ถกูทาํลายโดยพวกโกล ผ่านชมสถาปตัยกรรมสิ่งก่อสรา้งทางโบราณคด ีและร่องรอย

ของความเจริญรุ่งเรืองในอดตี พรอ้มเก็บบนัทกึภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.)  เมอืงทางตอนใตข้องประเทศที่มี

พรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวน่ีา ซึง่ไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงที่สวยงาม

ติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก เมือ่ปี ค.ศ.1991 ระหวา่งทางผ่านเมอืงนีอุม (NEUM) ซึง่

เป็นเมอืงเพือ่นบา้นของโครเอเชีย โดยประชาการส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชียเกือบ

ท ัง้หมด  

นาํท่าน ชมตวัเมอืงดูบรอฟนิค ซึง่เคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกวา่ครึ่ง 

อนุสาวรียต่์างๆ ไดร้บัความเสยีหายและทรุดโทรม จนกระท ัง่ในปี ค.ศ.1995 ไดม้กีารมกีารลงนามใน

สนธิสญัญาสงบศึก ERDUT องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรป จงึไดร่้วมกนั

บูรณะปฏสิงัขรณเ์มอืงขึ้นใหม ่จนดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอกีคร ัง้ และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนประกาศ

ใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงโครเอเชีย ชมทศันียภาพของเมอืงที่ต ัง้อยู่ตามแนวชายฝัง่ทะเลอาเดรียติค 

ตวัเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณที่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง  

ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ยกาํแพงโบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที่ 13  เพือ่ป้องกนั

ภยัจากศตัรู เช่น พวกอาหรบั เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่าประกอบดว้ย

สิ่งก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชน

เริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่

ศตวรรษที่ 7  ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัตก ซึง่เป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่า  และพื้นทางเดนิถกู

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537  ชมนํา้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO 

FOUNTAIN) เป็นนํา้พทุี่ใชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศึีก



สงคราม  นาํท่านชมสถานที่สาํคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารในสถาปตัยกรรมแบบ

โกธิก รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ซึง่ดาํเนินกิจการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  ใหท้่านไดอ้สิระถา่ยรูป

บริเวณจตัุรสักลางเมอืง  ซึง่เป็นสถานที่นดัพบ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมอืงในอดตี ใหท้่านได ้

ถา่ยรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของ

ถนนสายหลกั สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัทาํดว้ยเหลก็ มคีวามพเิศษตรงลูก

กลมๆ ใตห้นา้ปดัซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้

ของ นกับุญ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจาํเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืง

เป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอฐัขิอง

นกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะ วตัถลุ ํา้ค่าจาํนวนมากและผลติเหรียญ

กษาปณแ์ละทองที่มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนิกอกีดว้ย   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่   VALAMAR ARGOSY HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่หกของการเดินทาง   ดูบรอฟนิค – สปลทิ – ซารด์า้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (229 กม.)  เมอืงศูนยก์ลางการพาณิชย ์การคมนาคม

ของแควน้-ดลัเมเชีย และเป็นเมอืงชายฝัง่เมดเิตอรเ์รเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย อกีท ัง้เป็นหน่ึงใน

เมอืงที่เก่าแก่ที่สุดอกีดว้ย สปลตินบัอายุไดก้วา่ 1,700 ปี โดยมพีระราชวงัดโิอคลเีที่ยน เป็น

โบราณสถานที่ไดร้บัความคุม้ครองและขึ้นทะเบยีนประกาศเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก  

ชมภายนอกพระราชวงัดโิอคลเีธียน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึ้นจาก

พระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธ่ียนที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับ ัน้ปลาย

ชีวติของพระองค ์ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี  และองคก์ารยูเนสโกได ้

ประกาศใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก ชมหอ้งโถงกลาง ซึง่มทีางเดนิที่เชื่อมต่อ

สู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้งซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้

เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม  ชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (THE CATHEDRAL 

BELFRY) แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสั และเซนตส์ตาซอิุส ซึง่อยู่ภายในวหิาร   

ชมจตัุรสัประชาชน  ผูน้าํศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงซารด์า้ (ZADAR) (158 กม.)  เมอืงท่าสาํคญัของโครเอเชีย ทางฝัง่ทะเลอาเดรี

ยติค และเป็นศูนยก์ลางของซาดารเ์คานต์ี้  แควน้ดลัเมเชี่ยนทางตอนเหนือ นาํท่านชมบรรยากาศที่

สวยงามของซาดาร ์แวะเก็บบนัทกึภาพประตูเมอืงโบราณ KOPNENA VRATA ..ผ่านชมโบสถ ์ST. 



DONATUS สิ่งก่อสรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ชม Sea organ 

สถาปตัยกรรมการก่อสรา้งเครื่องดนตรีโดยอาศยัเกลยีวคลืน่ที่ซดั

เขา้กระทบกบับนัไดหนิออ่น และท่อใตข้ ัน้ บนัไดก่อใหเ้กิดเป็น

ท่วงทาํนองเสยีงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก 

Nikola Basic ซึง่เปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนบัแต่วนัที่ 15 

เมษายน ปี ค.ศ. 2005    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่   FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   ซารด์า้ – ซาเกรบ – กราซ (ออสเตรีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาเกรบ (ZAGREB) (286 กม.)  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึง่ต ัง้อยู่ริม

ฝัง่แมน่ํา้ซาวา (SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงที่มี

ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกิจ 

การคา้และการศึกษา  

นาํท่าน ชมย่านเมอืงเก่า ซึง่จดัแบง่ออกเป็น 2 เขต คือ 

LOWER & UPPER TOWN อย่างลงตวั  

ผ่านชมโรงละครแห่งชาต ิที่สรา้งขึ้นในสไตลนี์โอบาร็อค มลีกัษณะเป็นรูปตวั 

U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามวา่ THE GREEN 

HORSE SHOE   ชมบริเวณที่เป็นสถานที่ทาํการรฐับาล (SABOR) และ

แกลเลอรี่ ที่บอกเลา่ถงึความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตวัออกจาก

ยูโกสลาเวยีในอดตี ..ชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มยีอดแหลมทรง

กลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่มอีายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี ซึง่ไดร้บัการ

บูรณะปฏสิงัขรณใ์นสไตลนี์โอโกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม 

ภายในประดษิฐานรูปนกับุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์

ชมกาํแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความ

อศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารีที่ไมถ่กูเผาทาํลายเมือ่ไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731 ชม

ตลาดกลางเมอืง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจง้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงั

มสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีา้นอาหาร คาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บา่ย นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงกราซ (GRAZ) (287 กม.)  เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศออสเตรียที่ได ้

ชื่อวา่เป็นเวยีนนาฉบบัย่อ เน่ืองจากมบีรรยากาศและทศันียภาพคลา้ยคลงึกบักรุงเวยีนนาอย่างมาก 

เป็นเมอืงที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปในปี 2003 สมัผสักบับรรยากาศสด

ชื่นดว้ยพื้นที่สเีขยีว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษซีโ่ครงหมเูวยีนนา 

ที่พกั    RAMADA GRAZ หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง กราซ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– Parndorf Outlet – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) (200 กม.) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย เมอืงที่มี

ประวตัิศาสตรย์าวนานนบัพนัปี ที่มคีวามเจริญตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั เป็นเมอืงที่เต็มไปดว้ย

สถาปตัยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสกัขพียาน

แห่งความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ และสมยัจกัรพรรดแิห่งราชวงศฮ์บัสเ์บริก์ในอดตี อกี

ท ัง้เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติในปจัจบุนั และเป็นสถานที่รวมคีตกวเีอกของโลก อาทเิช่น โม

สาท บโีทเฟ่น โยฮนัสเตราท ์เป็นตน้  

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์(KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวยีนนา สนิคา้นานา

ชนิด อาทเิช่น เครื่องแกว้สวาร็อฟสก้ี LOUIS 

VITTON,GUCCI, รา้นนาฬกิา BUCHERER, สนิคา้เสื้อ

แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสนิคา้

ของฝาก เช่น ชอ๊คโกแลต โมสารท์ หรือแวะชิมของหวาน

ที่รา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี่ และ ชอ๊คโกแลตที่

เก่าแก่เริ่มกิจการตัง้แต่ปี 1786 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์(SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศฮ์บั

สบวรก์ ตัง้อยู่ในกรุงเวยีนนา ในอดตีเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดแิห่งราชวงศฮ์บัส ์

บูรก์ มาตัง้แต่สมยั คริสศตวรรษ ที่ 13 – 20 โดยจกัรพรรดโิยเซฟที่ 1 มี

พระราชดาํริใหส้รา้งพระราชวงัที่โอ่อ่าหรูหราโดยใชพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศสเป็นตน้แบบ ในสมยั

พระนางมาเรียเทเรซา่ มกีารปรบัปรุงท ัง้ภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวงั และเฟอรนิ์เจอร์

ต่างๆ ใหเ้ป็นแบบรอ๊คโคโคท ัง้หมด โดยมสีถาปนิกชื่อดงั นิโคลาส คาส เป็นผูอ้อกแบบ สว่นสวน

ดอกไมผู้อ้อกแบบคือ เฟอรด์นิานด ์แห่งโฮเฮนแบรก์ พระองคท์รงปรบัปรุง ก่อสรา้งและต่อเติม

พระราชวงัเชินบรุนนข์ึ้นมากมายท ัง้ความอลงัการ ความสวยงามและความยิ่งใหญ่แบบที่ไดเ้หน็ใน



ปจัจบุนัลว้นเกิดขึ้นในรชัสมยัของพระองคท์ ัง้สิ้น บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั เชินบรุนนน์ ัน้ไกลสุดลูกหู

ลูกตา แต่เพราะความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัพระราชวงัทาํใหเ้รายงัเหน็

ไดช้ดัเจนถงึความอลงัการที่อยู่เบื้องหลงัสวนดอกไมน้านาชนิด

สสีนัฉูดฉาดตดักบัสเีหลอืงทองของพระราชวงัเชินบรุนนอ์ย่างลง

ตวั ซึง่เป็นสทีี่พระนางมาเรียเทเรซาทรงโปรด ตวัปราสาท

ประกอบดว้ยหอ้งท ัง้หมด 1,441 หอ้ง แต่เปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีง 20 

หอ้ง นาํท่านเขา้ชมหอ้งต่างๆภายในพระราชวงั ซึง่เป็นหอ้งที่สาํคญัๆ เช่น หอ้งที่ประทบัของพระนางมา

เรียเทเรซา หอ้งทรงพระอกัษร หอ้งพระราชพธีิ ทอ้งพระโรง หอ้งแกลลอรี่ หอ้งฉลองพระองค ์หอ้ง

เสวย ฯลฯ ทุกหอ้งลว้นตกแต่งดว้ยวสัดุที่มคีวามวจิติรประณีตแตกต่างกนัไป มที ัง้หนิอ่อน ลายทอง 

ซึง่ลว้นสวยงามอลงัการ จากนัน้ชมสวนสวยสไตลฝ์ร ัง่เศสโดยรอบบริเวณพระราชวงั  

จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมยี่หอ้ต่างๆ   

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ กลบัสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK126  
 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

06.40 น. ถงึสนามบนิดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK418 

18.05 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนั 

และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ** 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัที่เดนิทาง ผูใ้หญ ่
เดก็ตํา่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ตํา่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

มเีตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

18-26 ม.ีค. 

28 เม.ย. – 6 พ.ค. 
59,999.- 59,999.- 57,999.- 9,500.- 

8-16 เม.ย. 69,999.- 69,999.- 67,999.- 9,500 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ตัว๋กรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูิ

ประเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทั

จะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 

6. ค่าวซีา่ (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท)  

7. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาล

สาํหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบั ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,ค่าบริการพเิศษต่างๆ 



5. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป ท่านละ 14 ยูโร 

6. ค่าทปิหวัหนวัทวัร ์ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิค่ามดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 
ชําระสว่นท่ีเหลือ 15 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะน้ันขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด ถอืว่าท่านยกเลิกอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000.- บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไม่คนืค่าวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัรแ์ลว้ยกเลกิหกัค่าบริการทนัท ี2,000.- บาทต่อท่าน 
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่านจะ

ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

ครัง้  



• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูต

เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระเงนิมดัจาํหรือ

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยั

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีา

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้ง

แสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

จาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเยอรมนั 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาํหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามา

ประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบั

ประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจบุนัหนา้ขนาด 35mm*45mm น้ิว 3 รูป (ทางสถานทูตไม่

พจิารณารูปทีถ่่ายเอง  ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงขยาย

จากฟิลม์เท่าน้ันรูปโพลาลอยด/์สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลไว ้

ดา้นหลงัรปู   

  หลกัฐานการเงิน (**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั**) 

- สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้ม

ทั้งอพัเดทเป็นยอดปัจจุบนั  

- หนังสือรบัรองบญัชีเงินฝากธนาคาร (แบงคก์ารนัต)ี **เฉพาะเคสยืน่วีซ่าอิตาลี** 

  หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั้น) 

-  กรณีเป็นพนักงาน 

- หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด  

-  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

- สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

-  กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั้น) 

- หนังสือรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทั้ง

เซ็นชื่อรบัรองสาํเนา 

 สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร และสาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถา้มี) กรุณา

เซ็นช่ือรบัรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั 

-  กรณีทีเ่ด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี   

-    ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรอืคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปทาํหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ

จากอาํเภอ หรือเขตท่ีท่านอยู่ โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พรอ้มแนบบตัรประชาชนของ  บิดา/มารดา 

- เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรอืมารดาเพยีงคนเดียว  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใต้

การปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหย่า พรอ้มทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยู่

ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ

รบัรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้  สาํเนาทะเบียนสมรส , สาํเนาใบหย่า หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวิต) พรอ้ม ทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา 

** เอกสารทุกอยา่งทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและปริ้ น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเทา่นั้น ** 
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