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EAST EUROPE WONDERFUL   

เท่ียวยโุรปตะวนัออกแบบสบายๆ 2 ประเทศ 
เชค-ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน 

เท่ียวเมืองปราก หมู่ปราสาทท่ีงดงามแบบสดุๆ 
ชมเมืองมรดกโลกเชสก้ีครมุลอฟ อลงัการพระราชวงัเชิรน์บรนุ  

พร้อมช้อปป้ิงพารน์ดอรฟ์เอา๊ท์เลต็สดุชิค 
ปิดท้ายด้วยการชมเมืองสวยฮอลสตทัและเซ้นต์โวลฟ์กงั 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรปตะวนัออก อำท ิออสเตรยี สำธำรณรฐัเชค็  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง
ต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
ปราก เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11  จำกกำรก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozemberk จนกลำยมำเป็นของ
อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี  

ฮอลสตทั   เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกั
 เดนิทำงมำกมำย   

เซ้นตโ์วลฟ์กงั อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศออสเตรยี หำกกำรมำเยอืนออสเตรยีควรมซีกัครัง้ไดม้ำเยอืน
  เมอืงนี้ ซึง่ตัง้อยู่ในเขตอปัเปอรอ์อสเตรยี 1 ใน 9 รฐัของประเทศออสเตรยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้น
  เมอืงรสีอรท์เพือ่สขุภำพทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมอกีเมอืงหนึง่ของประเทศ 
  ออสเตรยี และยงัมทีะเลสำบทีง่ดงำมมำก 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม 

ซาลสเบิรก์  เมอืงแห่งศลิปินเพลง เมอืงซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ และโด่งดงัจำกกำรเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำ
ภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ หรอื The Sound of Music 

 

ก าหนดการเดินทาง   17-24 ก.ย./ 23-30 ก.ย./ *17-24 พ.ย. 2560 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-มิวนิค (เยอรมนั) – ปราก (สาธารณรฐัเชค)  
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนประเทศสำธำรณรฐัเชค สู ่กรงุปราก เมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเชค นครหลวงแหง่อำณำจกัรโบฮเีมยีทีโ่ดง่ดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ได้
สรำ้งใหป้รำกกลำยเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5 ชัว่โมง) ผ่ำน
ชมทศันียภำพงดงำมของบำ้นเรอืนต่ำงๆ  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแหง่กรุงปรำก ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีที่
ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะรฐับำล  น ำท่ำนเขำ้ชมเขตของตวัปรำสำท ที่
มมีหาวิหารเซนตวิ์ตสั วหิำรประจ ำรำชวงศซ์ึง่สรำ้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสแีบบสเตน 

 กลำสอย่ำงสวยงำม ใหท้่ำนถ่ำยภำพภำยนอกของปรำสำทอนัสวยงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นย่ำน จตัรุสั
เมืองเก่าทีม่บีรรยำกำศคกึคกัตลอดเวลำ เพรำะเตม็ไปดว้ยรำ้นขำยของนำนำชนิด รวมทัง้รำ้นครสิตลั ซึง่
โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ำรยอมรบักนัทัว่ยโุรป แมแ้ต่บรรดำพระรำชวงัต่ำงๆ กน็ิยมน ำไปเป็น
เครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยำ้ทีง่ดงำม รอชมนำฬกิำโบรำณทีจ่ะมตีวัตุ๊กตำโบรำณออกมำแสดงในทุกชัว่โมง 
ใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศทีส่วยงำมสู ่สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของ 

 ปรำกทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิ ์ชำรล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและ
ขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Hotel International Prague หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม ปราก-เชสก้ีครมุลอฟ-เชสก้ีบูโยวิช 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง เชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.45 ชัว่โมง)  
 เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11  จำกกำรก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลำยมำเป็นของ

อำณำจกัรโบฮเีมยี และบำวำเรยี สดุทำ้ยเมอืงกก็ลบัมำอยู่ในกำรปกครองของตระกลู Schwarzenberg  และ
ครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จำกกำรทีอ่ยู่ในเสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดตี และยงัไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน
เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูภำยนอกปรำสำทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั เปลีย่นมอื

เจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำมงดงำมของปรำสำททีต่ัง้อยู่บนเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ  (ปรำสำท
จะปิดเมื่อย่ำงเขำ้ฤดหูนำว) จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มืองเชสก้ีบูโยวิช Ceske Budejovice (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 30 นำท)ี ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องกรงุปรำก เมอืงใหญ่ทีส่ดุในเขตเซำ้ทโ์บฮเีมยี บนฝังแม่น ้ำวลัตำวำ 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1265 ซึง่เมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมอกีเมอืงหนึ่งและมชีื่อเสยีงและเป็นตน้ก ำเนิด
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เบยีรด์งัระดบัโลกคอื บดัไวเซอร ์ ผ่ำนชมอำคำรโรงงำนเบยีรด์งัระดบัโลก ถ่ำยรปูกบัจตุัรสัพรมีสิรำ โอคำรำ 
กบัอำคำรทีม่สีถำปัตยกรรมแบบโบฮเีมยีสวยสดงดงำม หอนำฬกิำแบลก็คทำวเวอรแ์ละอำคำรศำลำว่ำกำร
ของเมอืง เป็นตน้  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง ณ ภตัตำคำร Budweiser Budvar Beerhouse Restaurant 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Grandhotel Zvon หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค) – พารน์ดอรฟ์เอา๊ทเ์ลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมือง
พารน์ดอรฟ์ ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ปารน์ดอรฟ์ 
แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ (Parndorf McArthur Glen Designer Outlet)   เอ๊าทเ์ลต็แหง่แรก
ของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จาก
ทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย (เอา๊ทเ์ลต็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียว
ของท่าน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั)  

บ่าย จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเวียนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่ำนชมควำมงำมของ
อำคำรส ำคญัๆ อำท ิอำคำรรฐัสภำ โรงละครโอเปร่ำ ศำลำว่ำกำรนครเวยีนนำ พระรำชวงัหลวง ฯลฯ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Kavalier หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห้่า  เวียนนา 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระรำชวงัฤดรูอ้นแหง่รำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวำม
สวยงำมและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระรำชวงัใดในยุโรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลำยรปูแบบทัง้บำรอ็ค
และรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้ำงๆ ประดบัอยู่อย่ำงวจิติร
งดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำริ
ในกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโออ่่ำเทยีบเท่ำกบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่
พระรำชวงัเดมิไดร้บัควำมเสยีจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรก่อสรำ้งและบรูณะขึน้มำใหม่โดยสถำปนิกประจ ำ
รำชส ำนกัและมกีำรสำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมำเรยี เทเรซ่ำ ในปี 
1749 โดยพระรำชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์
แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเด่นจนไดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงเวยีนนำ และมเีวลำใหท้่ำนเกบ็ภำพควำมสวยงำม อำท ิพระรำชวงัฮบัสเบริก์, พระรำชวงัเบล

วำแดร ์หรอืศำลำว่ำกำรเมอืงของกรุงเวยีนนำ เป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นย่ำนใจกลำงเมอืงบนถนนคนเดนิ 
คำรท์เนอรส์ตรำเซ่ ทีม่รีำ้นคำ้นำนำชนิดและใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นม และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
วหิำรเซนต ์สตเีฟ่น โบสถใ์หญ่ในศลิปะแบบโกธคิ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Kavalier Hotel  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห่ก  เวียนนา-ฮอลสตทั-เซ้นตโ์วลฟ์กงั-ซาลสเ์บิรก์  
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ชว่งที่
เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” (See Strasse) ระยะทำง

ประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืน
สไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บำ้งอยูบ่นหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละ
หลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตุัรสั
ประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำน
ไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเซ้นตโ์วลฟ์กงั หรอืเมือง
ซงัคทโ์วลฟ์กงั อิม ซลัซค์มัเมอรก์ทุ St.Wolfgang อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศออสเตรยี 
หำกกำรมำเยอืนออสเตรยีควรมซีกัครัง้ไดม้ำเยอืนเมอืงนี้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ซึง่ตัง้อยูใ่นเขต
อปัเปอรอ์อสเตรยี 1 ใน 9 รฐัของประเทศออสเตรยี เมอืงนี้ไดช้ื่อเมอืงมำจำก นกับญุเซน้ตโ์วลฟ์กงั ทีม่ชีวีติ
อยู่ในชว่งปลำยศตวรรษที ่10 และไดแ้ยกตวัออกมำอยู่บรเิวณรมิทะเลสำบแห่งนี้และท่ำนไดส้รำ้งโบสถเ์ลก็ๆ 
ขึน้หลงัหนึ่งซึง่ปัจจบุนัน้ีกอ้ไดเ้ป็นโบสถป์ระจ ำเมอืงและมสีถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมำกทีส่ดุแห่งหนึ่งในยโุรป 
และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นเมอืงรสีอรท์เพื่อสขุภำพทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละ
วฒันธรรมอกีเมอืงหนึ่งของประเทศออสเตรยี และยงัมทีะเลสำบทีง่ดงำมมำก ชมจตุัรสัมำรเ์กต็สแควร ์ตัง้อยู่
ใจกลำงเมอืงเซน้ตโ์วลฟ์กงั เป็นอกีหนึ่งจุดศนูยร์วมของคนในเมอืงและยงัเป็นทีต่ัง้เหล่ำรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร
และรำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำย ใหเ้วลำทำ่นไดเ้ดนิเล่นกบัเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้พรอ้มเกบ็ภำพถ่ำยไวเ้ป็นที่
ระลกึ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ (Salzburg)  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 
เมอืงแห่งศลิปินเพลง เมอืงซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 
ทีผ่่ำนมำและเมอืงนี้ยงัดงัจำกกำรเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ หรอื 
The Sound of Music จำกนัน้น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัช ์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของซำลสเบริก์ สู่
จตุัรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญ่กลำงเมอืง เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้
ย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่บีำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006   

ค า่ รบัประทำนอำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Arena City Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็  ซาลสเ์บิรก์ (ออสเตรีย)-มิวนิค (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรยี (เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
ของแควน้บำวำเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำม
เจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิำทำงสูส่นำมบนินครมวินิค 

14.25 น.  ออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG925 

  (เดินทางเดือน พ.ย.60 เวลาบินแปล่ียนเป็น 13.35 น.) 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  17-24 ก.ย./ 23-30 ก.ย./ *17-24 พ.ย. 2560 
 
 
    

East Europe Wonderful 8 วนั / TG 

เชค-ออสเตรีย 
17-24 ก.ย./23-30 ก.ย.60 *17-24 พ.ย.60 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 46,900 46,500 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 44,900 44,500 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น เสรมิเตยีง 42,900 42,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900 6,900 

รำคำไมร่วมตัว๋ 26,900 24,900 

 
***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานเอกสารและวีซ่า 4,000 บาท / ท่าน**  
และยงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร,์ทิปคนขบัรถ,ทิปไกดท้์องถ่ิน 1,800 บาท / ท่าน*** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า

เน่ืองจากมีการเก่ียวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ตัว๋โดยสารจะต้องซ้ือแยก มีค่าธรรมเนียมประมาณ ท่าน

ละ 4,500 บาท ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ ไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้เช่นกนั และหากกรณีท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยวา่ท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
กรณีเดินทางกบัคณะ บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าท่ีสถานทูตท่ีก าหนดไว้ในรายการทวัร ์แต่หากกรณีท่านใดอยู่ท่ี
ประเทศอ่ืนมากกวา่ ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 
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 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมือในการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
17 พ.ค.2560  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่าน ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็
เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ  
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ, ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัหรอืตำมเขตเมอืงเก่ำ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และ

ค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานเอกสารและวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

ก่อนเดินทาง) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร,์ ทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, กำรปรบัคำ่ธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ 

ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำงำน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด วซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำ 

มดัจ ำ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำก

สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o ช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้พจิำรณำก่อนกำรจอง
ทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

 ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวั,ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถานทูตหรือศนูย์
ย่ืนวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่
สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไข
ของสถานทูตนัน้ๆ) 

ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ี
ท างานและบา้นและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมลูตามใบกรอกข้อมลูท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  
ส่วนเอกสารเก่ียวกบัด้านการท างาน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วน
ต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษา
องักฤษมาด้วย  (ส าเนาบตัรข้าราชการใช้แทนบตัรประชาชนไม่ได้)  ** เบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีทานและมือถือเป็นส่วน
ส าคญัเช่นกนั กรณีมีการติดต่อกลบัจากสถานทูตเพ่ือสอบถามข้อมลูบางประการ กรณุาแจ้งให้ครบถ้วนและ
สามารถติดต่อได้ ** 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกและเครื่องประดบั ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด  (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนงัสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ)  

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชี
หน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำ
กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี
กำรเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ 
อำท ิไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
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ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 
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2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์....................    โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่   ........ ไมเ่คย  ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ...................................  รวม ........... วนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 


