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** การบนิไทย บนิตรงสูก่รงุมวินคิ กลับที่

เวียนนา  

ไมย่้อนเสน้ทาง ** 

เยอรมัน-ออสเตรยี 7 วัน 4 คนื 

ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซกุสปติ

เซ ่

เขา้ปราสาทเทพนยิายนอยชวานสไตน์ 

พร้อมช้อปปิง้ McArthurGlen Parndorf 

Outlet 
     
 บริษัทฯ น าท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและ

ออสเตรีย น าท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังน้ี 
 

มวินคิ นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนยก์ลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เปน็อันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

Charming East Europe 
Germany-Austria  
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หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

และมีอารต์แกลเลอรี่ดทีี่สุดด้วย 

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีติด

กับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดโิรมัน และเป็น

ที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรยีและยงัแวดล้อมไปดว้ย ทะเลสาบน้อย

ใหญ ่ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน”์ ซึง่อยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้งจากบัญชา

ของกษัตริยล์ุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่อลท์ดีสนีย์ได้น ามา

สร้างเป็นปราสาทในภาพยนตรก์าร์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย ์

อนินส์บรคู  เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมดว้ยเทือกเขาสูง

งดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่้ าอินส์    ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป ์

และยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน  กีฬาฤดูหนาว 

ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง  

เบริช์เทชการเดน้ เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเสน้ทางท่องเที่ยวของ

ประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine  Road และในอดีตเคยเป็นเมืองท่ี

ร่ ารวยดว้ยเหมืองเกลอื ซึ่งเริม่ท าการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1517 ปัจจุบันกลายเป็น

 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 

ทะเลสาบโคนกิซ ีที่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษัตริย ์ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบ

เขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย มีทัศนียภาพสวยงาม

จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อกีทั้งอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่า

ลึกที่สดุ น้ าใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี  

ซาลสเบริก์ เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรร์ะดับโลกอย่าง The 

Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยัง เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อคและไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เกา่แก่ย้อนหลังกลับไปกวา่ 4,000 ป ีและยังมีทิวทัศน์ที่

สวยงามเป็นที่หลงใหลของนัก   เดินทางมากมาย   

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญ่ท่ีมี

เสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด  

 

ก าหนดการเดนิทาง  8-14 ส.ค. / 5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. / 26 

ก.ย. - 2 ต.ค. /  

    5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 1-7 

ธ.ค.2561 

 
 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 
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22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ระหวา่งหมายเลข 2-3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  

เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นท าการจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

วนัทีส่อง มวินคิ-อิปซี-่ยอดเขาซกุสปติเซ-่โฮเฮนชวานเกา-พระราชวงันอยชวานส

ไตน-์เคมปเ์ทน่ (เยอรมนั) 

00.50 น. น าทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่กรงุมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ

ไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสูต่ัว

เมอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศ

เยอรมนรีมิฝั่งแม่น้ าอซิาร ์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เปน็อันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

และมีอารต์แกลเลอรี่ดทีี่สุดด้วย น าท่านชมนครมวินคิ ซึ่งมหานครแห่งนี้ 

ก่อตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปด้วยอาคารเกา่แกส่วยงาม

จากยุคสมยัอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมยัใหม่ 

และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมยัมากมาย  น าท่านสู่บริเวณ 

จตัรุสัมาเรยีน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมวินิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาท ิ

Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม ่ที่มี

จุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมา

เต้นระบ า ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมง

เย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถแ์ม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรง

หัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อกีทั้งบริเวณย่านน้ียังมีร้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์

เนมชื่อดังเรียงรายอยูม่ากมาย   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมอืงอปิซี ่Eibsee (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) เมืองท่องเทีย่วเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล ้ กับเขาซกุสปติเซ่ยอดเขาสูงสุดของ

เยอรมนี  น าท่านขึน้กระเชา้ทีส่ถานอปิซี่ สู ่สถานซีกุสปติเซ ่เพือ่น า  ทา่นขึน้สู ่

ยอดเขาซกุสปติเซ ่ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด

สองข้าง  ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร น าท่านไต่ระดบัสู่

ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่าน  เดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความ
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สวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปติเซ่นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดน 

 ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย  สมควรแก่เวลาน าท่านลงจากเขา 

จากนั้นน าท่านเดินทาง เมอืงโฮ  เฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่

ในเขตแคว้นบาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกบั  ชายแดนประเทศ

ออสเตรีย เป็นเมืองเกา่มาตั้งแต่ครั้งจกัรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตรยิ์

บา  วาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) น าท่านเข้าชม    “ปราสาทนอยชวานสไตน”์ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่

สร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ุดวิคที ่2 ทีต่้องการสร้าง   ปราสาทตาม

เทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวยจาก

สะพานแมรี ่  จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดตา่งๆ 

ซึ่งความงามนี้ยังท าให้ปราสาทแห่งนี้เป็น  ปราสาทต้นแบบทีว่อลท์ดีสนีย์ได้

น ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์นูและเป็นสัญลักษณ์ของ  

 บริษัทดิสนียด์้วย  (การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทิล้บสั หากรถปดิ

ใหบ้รกิารดว้ยกรณ ี ใดๆ จะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทน หรอืนัง่รถมา้ซึง่บรกิารรถมา้

ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร หากโดยสารขึน้  ลงช าระเพิม่ทา่นละประมาณ 10 ยโูร)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสูเ่มอืงเคมป์เทน่ Kempten เมืองใหญ่ท่ีสุด  ในภูมิภาคอัลล์

กอยแห่งแคว้นบาวาเรยี เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต ์กอ่นที่ภายหลังจะถูก

ปกครอง  โดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเปน็ชุมชนเมืองท่ีมีความ

เก่าแกท่ี่สุดในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทาง   ประมาณ 45 นาที) 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่าม  เคมปเ์ทน่ (เยอรมนั)-อนินส์บรคู (ออสเตรยี)-เบริช์เทสกาเดน้-โคนกิซี ่

(เยอรมนั)- 

   ซาลสเบริก์ (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู ่เมอืงอินนสบ์รคู Innsbruck ประเทศ

ออสเตรยี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงหลวงแหง่รฐัทโิรล เป็น

ภาษาเยอรมันที่แปลวา่ สะพานข้ามแม่น้ าอนิน์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ

ประเทศออสเตรยี บนที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน ์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 

จากตวัเมืองอินน์สบรคู สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลกูต่างๆ ได้แก่ นอร์

ทเคทเทอ  พัทแชร์โคเฟิล  และแซร์เลส เป็นต้น เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี้มี

ชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเป็นเจ้าภาพในการ

จัดการแข่งขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง ไดแ้ก ่โอลมิปิคฤดูหนาวในปี 1964 

และป ี1976  พาราลิมปิคฤดูหนาว ปี 1984 และ ป ี1988 รวมถึงโอลิมปิค

เยาวชนฤดูหนาวที่จดัขึ้นเป็นครั้งแรกในป ี2012 ท าให้เมืองอินน์สบรูค เป็น

เมืองแรกของโลกที่ไดม้ีการจัดกีฬาโอลิมปคิฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง ให้ท่านเดิน
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ชม เมอืงอนินส์บรคู ดนิแดนแห่งขุนเขา เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม 

ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและที่เล่นสกีที่ดีทีสุ่ดในยุโรป ซึ่งปัจจุบันท า

รายได้สูงสุดให้กับประเทศ น าท่านชมเขตเมืองเก่า ทีม่ ีต าหนกัหลงัคา

ทองค า ที่มีอายุรว่ม 450 ปี เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญ ซึ่งเป็นมุขหลังคา

หน้าต่างของตวัอาคารที่ยื่นออกมา สร้างขึน้ประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์

โกธิคตอนปลาย หลังคาทองค าน้ีถกูสร้างเพิ่มเติมให้กับพระราชวังใหม่นอย

เออร์ ฮอฟ ในการฉลองการหมั้นระหว่างพระเจ้าแมก็ซมิิเลีย่นที่ และพระ

นางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบตุรสาวของดยุคแห่งมิลาน หน้ามุขแห่งนี้

ประดับประดาด้วยแผน่ไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชบุทองแดงจ านวน 3,450 แผ่น 

เป็นเฉลียงหน้ามุขที่มไีว้ส าหรับดกูารแข่งขนัหรือละครที่จัตรุัสเบือ้งล่างลง

ไป และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าคริสตัลจากสวาลอฟสกี ้ไม่วา่จะเป็น

สร้อยคอ  ต่างหู  ก าไล หรือเครื่องประดับอืน่ๆ เป็นต้น ล้วนไดร้ับการ

ออกแบบและจดัแสดงอย่างน่ารกัและสวยงาม      

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบริช์เทชการเดน้ Berchtesgaden ตัง้อยูใ่นเขต

ประเทศเยอรมนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่องเทีย่วที่

ส าคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเทีย่วของประเทศเยอรมนัหรือ

เส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีร่ ารวยดว้ยเหมือง

เกลือ ซึ่งเริม่ท าการมาตั้งแต่ป ีค.ศ.1517 ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท่่องเท่ียว

ยอดนิยม ให้ท่านชมเมืองเล็กๆ น่ารกัทีถู่กโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดด

เด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอกีทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง 

“รังนกอินทร”ี อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบงัเกอร์ 

และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง

ที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรปูแบบบาวาเรยีตอนบนที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนกิซ ีที่ได้รบัการขนานนาม

ว่าเป็นทะเลสาบกษัตรยิ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย น าทา่นลอ่งเรอืชมความงดงามของทศันยีภาพ

รอบทะเลสาบ Konigsee Lake ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก

โลก อกีทั้งอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบท่ีถือว่าลึกที่สุด น้ าใสที่สุด และสะอาดที่สุด

ในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่าน้ันที่

สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได ้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่

เขตประเทศออสเตรียอีกครั้งที ่เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg  เมืองแห่งศิลปิน
เพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเด็กอัจฉรยิะโมสารต์ที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี 

ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่  ซาลสเบริก์-ฮอลสตทั-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 น าท่านชมเมอืงซาลสเบริก์ Salzburg  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปิน

เพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรร์ะดับโลกอย่าง The Sound of 

Music ที่โด่งดัง รวมถงึยังเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค 
และไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น าท่านเดินข้ามแม่น้ า

ซาลสอัคช์เพ่ือเดินเลน่ชมเมืองเก่าของ ซาลสเบริก์ สูจ่ัตรุัสกลางเมืองเพื่อ

ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรยี์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรอืมหาวิหาร

แห่งเมืองซาลสเบริ์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัเรอเนอซองส์ตอนปลายตอ่

บาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพ่ือแทนโบสถ์

หลังเดิมที่ถกูไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถกูระเบิดสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบน

ถนนเกไตรเด้ ทีม่ีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-

18 ลกัษณะเด่นคือมลีานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อ

ร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ท าด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก 

ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิง้ที่มรี้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตัง้ของบ้าน

เกิดของโมสาร์ต ที่เพิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้น

นี้ด้วย โมสาร์ทเกิดที่นีแ่ละอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ป ีต่อมาย้ายไป

อยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังน้ีจึงถกูดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่ง

บ้านหลังน้ีได้รับการออกแบบโดย Robert Wilson นักศลิปะชาวอเมริกัน 

โดยมกีารออกแบบให้เหมือนกับตอนที่โมสาร์ทยังมชีีวติอยู ่ให้ท่านถ่ายรูป

เป็นที่ระลกึ (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัสน านักท่องเทีย่วเข้าในเขต

บริเวณเมืองเก่า)  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมือง ฮอลสตทั Hallstatt 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเลก็ๆ ที่เงยีบสงบ มีอากาศที่แสน

บริสุทธิ์และสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของ

เมืองน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้เรียกได้

ว่าฮอลสตัทเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแกย่้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองท่ีสดุในอดีตประมาณป ี800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมี

ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย น าท่านเดินเท้า

เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรยีกวา่ “ซี สตราซ” See Strasse 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีด้านมรี้านขายของทีร่ะลึก ที่ศลิปินพื้นบ้าน

ออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบา้นเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย 

บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ

หลังล้วนประดบัประดาด้วยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ
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ถนนซ ีสตราซ ท่านจะได้ชมจตัุรัสประจ าเมอืงซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม 

ประดับดว้ยน้ าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้

พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ่งใน

เมืองที่มีความโรแมนตกิมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงาม

ด้วยศลิปะต่างๆ ที่สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีต

กระจายอยูท่ั่วเมือง เวยีนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มี

แม่น้ าสายส าคัญของยโุรปคือแม่น้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้ง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมีความส าคัญใน

ระดับนานาชาต ิ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

    ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงอิม่อรอ่ยกบัเมนซูีโ่ครงหมซูอส

กระเทยีมและซอสบารบ์คีวิพรอ้มเครือ่งดืม่ไวนห์รอืเบยีรห์รอืซอฟดริง๊ 

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้   เวยีนนา-พารน์ดอรฟ์-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 น าท่าผ่านชม นครเวยีนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรยี หนึ่ง

ในเมืองที่มีความโรแมนติก 

มากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อน

ถึงวฒันธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทัว่เมือง 

เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ าสายส าคัญของ

ยุโรปคือแม่น้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเปน็ทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

และการปกครองของประเทศ และมีความส าคัญในระดับนานาชาติ ชมเมือง

เวียนนาและมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อันเป็นทีต่ั้งของหน่วยงาน

ขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของส านักงาน

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดว้ย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรม

เก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-

1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราช

ส านักฮัปสบูรก์มาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรา้งขึ้นใน
ระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าส์และโบสถ์

เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร ์หรือ

ศาลาว่าการเมืองของกรุงเวยีนนา เป็นต้น จากนั้นน าท่านเข้าชมความน า

ท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์Schonbrunn 
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Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย

รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุต์จากทางเอเซยี และยังมี

เครื่องเรือนเครื่องใชต้า่งๆ ประดับอยู่อย่างวจิิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายใน

พระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัพระเจ้าโยเซฟที่ 1 

เป็นผู้ด าริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์

ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมไดร้ับความเสียหาย

จากการท าสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบรูณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิก

ประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์

ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้อง

ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทีโ่ดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสญัลักษณ์

แห่งความเรืองโรจนข์องระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวรก์ ท า

ให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ

องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996   

 

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพารน์ดอรฟ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ McArthur Glen 

Designer Outlet เอา๊ทเ์ลต็แหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเปน็แหลง่ช้

อปปิง้ใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สินคา้แบรนดช์ื่อดังตา่งๆ จากทุกมุม

โลก มีให้เลือกมากมายอาท ิเช่น รองเท้า เส้ือผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่ง

บ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิAdidas, Almani, 

Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, 

Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, 

Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, 

Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมายทีต่่างน าสนิค้ามาลด

ราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปดิทกุวนัอาทติย)์   ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้

สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั **  

 สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเวยีนนา และน าท่านเข้าสู่

ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
   

วนัทีห่ก  เวยีนนา - สนามบนิ (ออสเตรยี)  

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม    
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สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเชค็เอา๊ทจ์ากทีพ่กั และน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

พรอ้มท าคนืภาษ ี

14.35 น.  น าทา่นออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG-937 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 
05.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดภิาพ

..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นท าการจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง  8-14 ส.ค. / 5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. / 26 

ก.ย. - 2 ต.ค. /  

    5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 1-7 

ธ.ค.2561 

 
 

 

Charming East Europe 
(เยอรมนั-ออสเตรยี 7 วนั / TG) 

8-14 ส.ค. / 5-11 

ก.ย. / 12-18 ก.ย. 

5-11 พ.ย. / 12-18 

พ.ย. / 19-25 พ.ย. 
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/  

26 ก.ย. - 2 ต.ค.

61 

/ 1-7 ธ.ค.61 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 47,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

47,900 45,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (เสริมเตียง) 
45,900 43,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,900 4,900 
ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วมาเดินทาง

ร่วมคณะ ท่านละ 

27,300 25,300 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  ช าระพรอ้ม

ค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 
  

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น  

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราคา่เดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปน็อตัราราคาพเิศษ  ดงันัน้หากมกีารออกตัว๋

โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ทัง้นี้

เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-

กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 7 พ.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน

ค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารด้านการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 3,300 

บาท โดยช าระพร้อมคา่ทัวร์สว่นที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและมคัคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิป

หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพร้อมค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของทา่น

ด้วยตวัท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทิปตามที่

โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าบรกิารอืน่ๆ เพ่ิมเติมที่เกีย่วกับ

วีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้
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การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
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สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 



CharmingEastEurope7D/TG(D-A) Aug-Sep,Nov-Dec2018   14 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซี่าทีส่ถานทตูออสเตรยี)   
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่ค ารอ้งทีศ่นูยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเปน็ไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ืน่ 

- รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งช าระ

เงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถา่ยส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่ค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ืน่ค ารอ้ง กรณุาสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางทีเ่ปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลู

เบือ้งตน้ส าหรบัเพือ่ใชใ้นการท านดัหมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเปน็จรงิ พรอ้ม

เบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ืน่ค าร้องสงูอายุ

มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ปน็ภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, 

ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), ส าเนาสตูบิตัร (กรณผีูท้ีอ่ายตุ่ ากวา่ 20 ป)ี, ส าเนา

ทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหยา่, ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล 

จะตอ้งถกูแปลเปน็ภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอื

สญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูย์

การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ืน่ค า

รอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   

o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  

o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้ 

(ขนาดรปูหนา้เท่ากบัใน 

หนงัสอืเดนิทาง)   

- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป

ลงบนวซี่า   สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครือ่งประดับ ** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 15 ป ี 

- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายมุากกว่า 15 ป ีแต่ไม่เกิน 20 ป ีและยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชน

แล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้

เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 
ชุด 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 
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 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซี่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ลา่สุดไม่ต่ ากว่า 

15 วันนับจากวันนดัหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไม่มีการ

เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษรชี้แจงเป็น

ภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อ

ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ

ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้อง

ออกหนังสือรับรองคา่ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมีส าเนาสมดุบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 
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- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก                  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
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     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 



CharmingEastEurope7D/TG(D-A) Aug-Sep,Nov-Dec2018   20 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

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

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 
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 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
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ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 


