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East Europe Classic 
ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวคั-สาธารณรฐัเชค็ 8 วนั 5 คืน 

     

    โดยสายการบิน 
 

 ** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 
 
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิออสเตรยี สำธำรณรฐัเชค็ ฮงักำร ีและสโลวคั น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม และชมควำมงดงำมในอกีรปูแบบหนึง่ของเมอืงฮอลสตทั อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรป
 ตะวนัออก 

ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีม่ชีือ่ดงักอ้งโลก และยงัใชฉ้ำกสถำนทีใ่นกำรถ่ำยท ำ 
  ภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์  
ฮอลสตทั   เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกั

 เดนิทำงมำกมำย   
ปราก เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11  จำกกำรก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลำยมำเป็นของ
อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี  

บูดาเปสต ์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแม่น ้ำดำนูบ ชมเมอืงเก่ำบดูำและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ  
ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนตคิ 

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

 

ก าหนดการเดินทาง   16-23 ก.ย. / 16-23 ต.ค. / 6-13 พ.ย. / 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.2560 
 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ 
23.59 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R 
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วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวคั) -บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 
03.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร ์  

เท่ียวบินท่ี  BR 061 

09.50 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง)  นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภูมภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 
450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยูบ่นสองฝัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและ
ฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา,มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยูใ่ต้
อ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี 
(ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  น าท่านถ่ายรปูกบั
ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บน
เนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย 
จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพ
อนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี้  จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดน สู ่เมืองบดูาเปสต ์
เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง)  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทีม่แีมน่ ้าดานูบ
ไหลผ่านกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่าบดูาและเมอืงใหม่เปสตอ์อกจากกนัก่อนทีจ่ะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็น
ทีม่าของเมอืงบดูาเปสต ์น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ แม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความ
งดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น ้าดานูบ 
มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Danubius Hotel Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  บูดาเปสต ์(ฮงัการี)-ปราก - (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไขมุ่กแหง่แม่น ้าดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน ้าที่

คัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใตม้่านเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่าหลงใหลทีผ่สานไปกบั
ความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่ครัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงบดูาเปสตพ์รอ้มชม
นครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า รมิสองฝัง่แม่น ้าดานูบ  น าท่านถ่ายภาพ ณ ฮโีร่สแควร ์หรอื
อนุเสาวรยีจ์ตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่ง
ชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกาเบรยีล อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้
อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่9  จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ 
Fisherman’s Bastion ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อร าลกึถงึ
ความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิ
รอบเมอืงบดูาทีส่วยทีส่ดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเหน็สะพานเชน และ
อาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกช าระค่าขึน้ชมววิไดส้อบถามได้
จากหวัหน้าทวัรห์ากมเีวลา)  น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถน์ี้
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เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รง
เป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ 
สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้าดานูบแม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความ
งดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น ้าดานูบ 
มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก จากนัน้น า
ท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูก่รุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชค็ ผา่นเมอืงบราตสิลาวาอกีครัง้ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่กรงุปราก นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามสองขา้งทาง  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Duo Prague Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ปราก-เชสก้ีครมุลอฟ-เชสก้ีบูโยวิช (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    
 น าท่าน เข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราก ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่ ้าวลัตาวาอดตี

ทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล  น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที่
ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทัง้ยอดโบสถ ์ต่างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที่
สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆมากมาย  จากนัน้มเีวลาน าท่านเดนิเล่นย่าน จตัรุสัเมืองเก่า ทีม่บีรรยากาศคกึคกั
ตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมทัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและ
ใหก้ารยอมรบักนัทัว่ยโุรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กน็ิยมน าไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที่
งดงาม รอชมนาฬกิาโบราณทีจ่ะมตีวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่โมง จากนัน้น าท่านเขา้ชมเขตของตวั
ปราสาท ทีม่ ีมหาวิหารเซนตวิ์ตสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม  ใหท้่านสมัผสักบั
บรรยากาศทีส่วยงามสู ่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ใน
ยุคของกษตัรยิ ์ชารล์สที ่4 ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บั
นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเชสก้ีครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  น า
ท่านชมเมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11  จากการก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลายมา
เป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 

Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992 ใหท้่านถ่ายภาพ
ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้
หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เชสก้ีบูโยวิช เมอืงแหง่น ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงอกีเมอืงหนึ่งของสาธารณรฐัเชค็ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Grandhotel Zvon หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า  เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็) - ซาลสเบิรก์  (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรยี สูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแห่งศลิปิน
เพลง (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 
250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิขา้มแม่น ้าซาลสอคัช ์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของซาลสเบริก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบั
อนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืง เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ย่านชอ้ปป้ิงทีม่บีา้นเกดิของโม
สารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย ชม สวนมิราเบล ทีง่ดงามซึง่เดมิเป็น
สวนในพระราชวงัเดมิ บนถนนฝัง่ขวาจะเป็นบา้นเกดิของคตีกวชีือ่ดงักอ้งโลก (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหน้ า
รถบสัน านกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
    น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Arena City Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
   

วนัทีห่ก  ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี 
ช่วงทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหล
ของนกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย
น ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางผ่าน

ถนนสายวงแหวน เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนาทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารที่
เคยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปี
ค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Arion Cityhotel Vienna หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  เวียนนา-พารน์ดอรฟ์เอ้าทเ์ลท (ออสเตรีย) - กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านชม กรงุเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย  และเขา้ชมความ

งดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่
ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็ค, รอ็คโคโค หรอื
ศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆประดบัอยู่อย่างสวยงาม จากนัน้น าท่านชม
ความงามของอาคารส าคญัๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคารรฐัสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนคร
เวยีนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลน 
 ดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   เอ๊าทเ์ลท็แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และ

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มสีนิคา้แบรนด์
เนมและพบกบัโปรโมชัน่สว่นลดใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่ง
บา้น (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   

ค า่ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  
จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ พรอ้มท ารฟัีนดภ์าษ ี

19.35 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR 062 
  

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 
11.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  16-23 ก.ย. / 16-23 ต.ค. / 6-13 พ.ย. / 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.2560 
 

 

ยโุรปตะวนัออก 8 วนั / BR 
(ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวคั-เชค็)  

16-23 ก.ย. 16-23 ต.ค. 6-13 พ.ย. 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 49,900 55,900 47,900 56,300 
พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 6,900 6,900 5,900 5,900 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน ท่านละ 25,900 30,900 29,900 29,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อ ีว ีเอ แอร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 พ.ค.
 2560 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 3,900 บาท (พรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพิม่ท่านละ 1,800 บาท 

(พรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจอง
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  



A-H-S-CZ 8D/BR, Sep-Nov2017    8 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

  

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

ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ี
ท างานและบา้นและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมลูตามใบกรอกข้อมลูท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  
ส่วนเอกสารเก่ียวกบัด้านการท างาน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วน
ต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษา
องักฤษมาด้วย  (ส าเนาบตัรข้าราชการใช้แทนบตัรประชาชนไม่ได้)  ** เบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีท างานและมือถือเป็น
ส่วนส าคญัอย่างย่ิง กรณีมีการติดต่อกลบัจากสถานทูตเพ่ือสอบถามข้อมลูบางประการ กรณุาแจ้งให้ครบถ้วน
และสามารถติดต่อได้ ** 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและเครื่องประดบั ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร
ดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที่มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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      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) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ...................................  รวม ........... วนั 

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

 

 

 


