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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในกลุ่มยุโรปตะวนัออก 5 ประเทศดงั ไดแ้ก ่เยอรมนั, สำธำรณรฐัเชค็,  
สโลวคั, ฮงักำรแีละออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

แฟร้งคเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
นูเรมเบิรก์  ตัง้อยู่ในรฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์น

สมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูย์ประชมุหลกัของพรรคนำซีเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนั และ
ปัจจุบนัเป็นเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแห่งหนึง่  

ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตกิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่ห์ของเขตเมอืง
เกำ่แห่งกรงุปรำครวมทัง้หมู่ปราสาทปราคอนัสวยงำม 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั
กำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่น
 มำ 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่ห์ทัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระราชวงัเชิรน์บรนุน์ทีม่คีวำมงดงำมทีส่ดุ  

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

บดูาเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแมน่ ้ำดำนูบ ชมเมอืงเก่ำบูดำและเมอืงชมถนนเสน้ที  ่
  สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ  
  ใหมพ่รอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนติก 

 

ก าหนดการเดินทาง  29 ธ.ค.2562 - 6 ม.ค.2563  
 

 วนัแรก  29 ธ.ค.62 สนามบินสุวรรณภมิู  
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร ์Thai Airways  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 

23.40 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครแฟร้งค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน Thai Airways  
เท่ียวบินท่ี  TG-920 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีส่อง 30 ธ.ค.62 แฟร้งคเ์ฟิรต์-นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง
และตรวจรบัสมัภำระ  รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางสู ่นครแฟร้งค์เฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐั
เฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของตลาดหลกัทรพัย์
แฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรปและยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยุโรป น าท่านชม จตัรุสั
กลางเมืองโรเมอร ์อนังามสง่า มบีา้นไมท้รงเยอรมนัทีส่รา้งจ าลองมาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบ
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สถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ 
ทีไ่ดร้บัการบรูณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท้่านเดนิเล่นย่านจตัุรสั
โรเมอร์ ซึง่เป็นจตัุรสัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ศลิปะ
แบบโกธคิทีไ่ดร้บัการกอ่สรา้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสั จุดท่องเทีย่วที่
น่าสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจากครอบครวัพ่อคา้ครอบครวัหนึ่ง โดย
อาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชือ่มกบัอาคารรอบๆ สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่
มามากกวา่ 600 ปี โดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตล์โกธคิสมยัใหม ่ซึง่มคีวามสวยงามเป็น
อย่างมาก พบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกวา่ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บัการกอ่สรา้ง
ขึน้มาใหมโ่ดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกท าลายหมดสิน้เมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที่
สองไดทุ้กรายละเอยีด จากนัน้น าท่านถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยุตธิรรม 
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ ัง้เดน่เป็นตระหงา่นอยู่กลางลาน ผา่นชมโบสถ์เซนต์พอลและวหิารใหญ่ประจ า
เมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรือนูเรมเบิร์ก Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมนั 

อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแห่งหนึ่ง เมอืงทีต่ ัง้อยู่ใน
รฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์นสมยั
สงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูย์ประชุมหลกัของพรรคนำซี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิ้งระเบดิอย่ำงหนักในปี 1945 จำก

สมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบรูณะขึน้มำใหมใ่หง้ดงำมดงัเดมิ น ำท่ำนแวะถำ่ยภำพบรเิวณดำ้นหน้ำของ
โบสถ์เซนต์ลอรเ์รนซ์ ชมจตัุรสักลำงใจเมอืง ซึง่มตีลำดนดัขนำดใหญ่ประจ ำเมอืง อนัถอืเป็นตลำดนัด
ครสิต์มำสทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของตลำดมโีบสถ์พระแมม่ำเรยี จุดเดน่คอืมนีำฬิกำ
ตุ๊กตำไขลำนทีห่น้ำจัว่ของโบสถ์พระแมม่ำเรยี ตวันำฬิกำและตุ๊กตำประดบันี้ถูกสรำ้งเพิม่เตมิภำยหลงัในปี 
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นกำรร ำลกึถงึ พระรำชกฤษฎีกำทองค ำปี 1356 อสิระใหท้่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของ
น ้ำพุเชนิเนอรบ์รนุเนนสรำ้งขึน้ระหวำ่งปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรำมดิยำว 19 เมตร มลีกัษณะ
คลำ้ยยอดหอคอยสไตล์กอธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสุดเป็นรปูปัน้
โมเสสและ 7 นกัพยำกรณ์  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศสำธำรณรฐัเชค็ โดยน ำท่ำน
เดนิทำงสู ่กรงุปราคเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอำณำจกัรโบฮเีมยีทีโ่ดง่ดงัในอดตี 
ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิ์ชำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอีกแห่งหนึ่งของยุโรป 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ผำ่นชมทศันียภำพสองขำ้งทำงจนถงึกรงุปรำค เมอืงหลวงแห่ง
สำธำรณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก 
เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญั
มณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมและโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีร่อดพน้จำกภยั
สงครำมในอดตีและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีและไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร
ยูเนสโกใ้นปี 1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Panorama Hotel Prague หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม 31 ธ.ค.62 ปราค-เชสก้ีครมุลอฟ-เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชม กรงุปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำร
เตน้ร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวำม
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สวยงำมและโรแมนตกิ รอดพน้จำกภยัสงครำมในอดตีและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดแีละไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกใ้นปี 1992  ชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรงุปรำค 
ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝัง่แมน่ ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะ
รฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝัง่แมน่ ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชือ่
ทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกดว้ย น ำท่ำนเดนิชมภำยนอก
เขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหำวหิำรเซนต์วติสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สรำ้งในสมยัพระเจำ้
ชำรล์สท์ี ่14 โดยมสีถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกฎุเพชรซึง่ท ำขึน้ในสมยัพระเจำ้
ชำรล์สท์ี ่4 กษตัรยิ์ผูส้รำ้งควำมเจรญิสงูสดุจนท ำใหเ้มอืงปรำค เป็นกำรสรำ้งแบบสถำปัตยกรรมโกธิคทีไ่ด้
ตกแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน 
นอกจำกนี้รอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเชน่โบสถ์เซนต์จอรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพของ
ปรำสำทอนัสวยงำม และชมหอนำฬิกำดำรำศำตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น. เมือ่ถงึ
เวลำทีน่ำฬิกำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก ขบวนตุ๊กตำรปูปัน้ทีเ่ป็นสำวกพระเยซูจะพำกนั
เดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งนี้สำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรรำศอีกี
ดว้ยซึง่ถูกสรำ้งขึน้มำกวำ่ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชารล์ส ที่
ทอดขำ้มแมน่ ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิ์ชำรล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็น
สถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเชสกีค้รมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) ผำ่นชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหวำ่งเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี้ครมุลอฟ 
เมอืงขนำดเลก็ในภมูภิำคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ือ่วำ่เป็นไขม่กุแห่งโบฮเีมยี มชีือ่เสยีง
จำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเกำ่และปรำสำทครุมลอฟ ซึง่เขตเมอืงเกำ่นี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
จำกยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชือ่เมอืงนี้ต ัง้ชือ่ขึน้เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกคีรมุลอฟ และ 
ครมุลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศและยงัเป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรมทีส่ าคญั โดย
เป็นสถานทีจ่ดัเทศกาลและงานรืน่เรงิต่างๆ มากมายในแต่ละปี น ำท่ำนชมเมอืงมรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ 
เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จำกกำรกอ่ตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกลู Schwarzenberg และ 
ครมุลอฟกเ็จรญิขึน้เรือ่ยๆ จำกกำรทีอ่ยู่ในเสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดตีและยงัไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน
เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บักำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  ชมเมอืงเกำ่เชสกี้ครมุลอฟ พรอ้ม
ถ่ำยภำพภำยนอกของปรำสำทครมุลอฟ ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั เปลีย่นมอื
เจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำมงดงำมของปรำสำทที่ตัง้อยู่บนเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ ตวั
ปรำสำทกอ่สรำ้งดว้ยสถำปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซแ์ละผสมปสานกบัแบบโกธคิ
และรอ็คโคโค ่เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริ์กและท่านลอรด์ชวาร์เซนเบริก์ ผูท้รงอ านาจในยุคนัน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเชสกีบู้โยวิช Ceske Budejovice เป็นเมอืงน ้ำแรส่ปำอีกเมอืงหนึ่งของ

สำธำรณรฐัเชค็เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในเขตโบฮเีมยีใต้บนฝัง่แมน่ ้ำวลัตำวำ เป็นเมอืงตน้ก ำเนิดของเบยีรบ์ดัไว
เซอร ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี    
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Grand Zvon Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  1 ม.ค.63 เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็)-ลินซ์-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยีทีเ่มืองลินซ์ Linz เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยี 
เมอืงหลวงของรฐัอปัเปอรอ์อสเตรยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำกชำยแดนสำธำรณรฐัเชค็รำว 
30 กโิลเมตร ทำงทศิใตต้ัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงลนิซ์ เป็นเมอืง
มกีำรผลติเหลก็กลำ้ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ผลติภณัฑย์ำสูบ เมอืงนี้พฒันำมำจำกคำ่ยสมยัโรมนั เป็น
ศนูย์กลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัในครสิต์ศตวรรษที ่13 ไดร้บัควำมเสยีหำยอย่ำงมำกในสงครำมโลกครัง้ทีส่อง และ
ดว้ยควำมทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงแห่งคำ่ยนำซใีนสมยักำรปกครองของเยอรมนี โดยอดอล์ฟ ฮติเลอร ์จงึเป็น
เมอืงทีแ่ฝงไวด้ว่ยควำมสวยงำใของศลิปะและสถำปัตยกรรมสไตล์บำรอ็คและรอ็คโคโค ่น ำท่ำนชมจตัุรสัเฮำ้ท์
พลำซ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอำคำรรฐัสภำประจ ำเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1513 และมหำวหิำรเก่ำในนิกำยเยซูอติที่
มหีอคอยสงูเสยีดฟ้ำ รวมถงึอำคำรอำร์สอเิลค็ทรอนิกำ้เซน็เตอร ์Ars Electronica Center (AEC) ศนูย์ศลิปะ
อเิลค็ทรอนิก ซึง่ด ำเนินกำรโดยอำรส์อเิลค็ทรอนิกำ้ทีเ่ป็นอำคำรทนัสมยัของเมอืงลนิซ์ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่น
ชมเมอืงและถ่ำยรปูกบัอำคำรเก่ำแกง่ดงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแห่ง
ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำและ
ยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไป
ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองกบัเมนูหมทูอดชไนเซิล เมนูยอดฮิตของเยอรมนั
  และออสเตรีย 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองซาลสเบิร์ก เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ระดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค 
และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัช์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเกำ่ของ 
ซาลสเบิรก์ สูจ่ตัุรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรูปคู่กบัอนุเสำวรยี์โมสำร์ต ชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแห่งเมอืง
ซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถ์บำรอ็คยุคแรก โดย
สรำ้งขึน้ใหมเ่พื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหำย จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่
15-18 ลกัษณะเดน่คอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่ง่บอกชือ่รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอื
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ ัง้
ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมือ่ปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้นี้ดว้ย (เทศบำลเมอืงไม่
อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Cool Mama Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  2 ม.ค.63 ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแกย่อ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี ช่วงที่
เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 กอ่นครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบ
ทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพื้นบำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่กำ่แกไ่มข่ำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพื้นดนิ 
บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ย
น ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_13
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองบราติสลาวา Bratislava  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5.30 ชัว่โมง) 

นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคัหรือสโลวาเกีย ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในภมูภิำคยุโรปกลำง มปีระชำกร
ประมำณ 450,000 คน บรำตสิลำวำตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวำเกยีกบั
ออสเตรยีและฮงักำร ีเมอืงนี้ต ัง้อยู่ห่ำงจำกกรงุเวยีนนำเพยีง 50 กโิลเมตร  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Bratislava หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  3 ม.ค.63 บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-บดูาเปสต์ (ฮงัการี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนนัง่รถผำ่นชม รฐัสภำ, มหำวหิำรเซน้ต์มำรต์นิ, โบสถ์ฟรำนซสิ, โบสถ์เยซู, สะพำนแห่งชำตสิโลวคั
หรอืไมว่ำ่จะเป็นอำคำรของมหำวทิยำลยัโรงละครและสถำบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจำกเมอืงนี้เคยตกอยู่ใต้
อ ำนำจของหลำยชำต ิเชน่ ออสเตรยี ฮงักำร ีเยอรมนั จงึมชีือ่เรยีกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำท ิพอซโซนี 
(ฮงักำร)ี เพรชพอรอค (ภำษำสโลวกัเก่ำ) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภำษำองักฤษ)  ใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอก 
ปรำสำทบรำตสิลำวำ (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปรำสำทนี้เป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยู่บน
เนินเขำรอ็กกีฮ้ลิล์ รมิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบสรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหำย 
จำกนัน้มกีำรกอ่สรำ้งเรือ่ยมำและมกีำรกอ่สรำ้งใหมอ่ีกคร ัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพอนั
งดงำมของเมอืงไดจ้ำกมมุของปรำสำทแห่งนี้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่กรงุบดูาเปสต์ 
Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ือ่ว่ำ "ไขมุ่กแห่งแมน่ ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของสำยน ้ำที่

ค ัน่แบง่เมอืงเป็นสองฝัง่ รอ่งรอยของอดตีเมือ่คร ัง้อยู่ภำยใตม้่ำนเหลก็คอื เสน่ห์อนัน่ำหลงใหลทีผ่สำนไปกบั
ควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ ัง่สมมำแต่คร ัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ที่สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสต์พรอ้มชม
นครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำคำ่รมิสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ ผำ่นชมสะพำนเชนและสะพำนอลซิำเบท 
สะพำนหลกัในกำรสญัจรสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ ถ่ำยรปูภำยนอกกบัป้อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้ง
ขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรยีน สรำ้งขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถงึควำมกลำ้หำญของชำวประมงผู้
เสยีสละชพีจำกกำรรกุรำนของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถอืไดว้ำ่เป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดำทีส่วยทีส่ดุ สำมำรถ
ชมควำมงำมของแมน่ ้ำดำนูบไดแ้บบพำโนรำมำ มองเหน็สะพำนเชนและอำคำรรฐัสภำฮงักำรรีมิแมน่ ้ำดำนูบที่
งดงำมตรงึตำตรงึใจ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระเพิม่เตมิค่ำขึน้ชมววิไดส้อบถำมไดจ้ำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมเีวลำ)  
และแวะถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถ์แมทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถ์นี้เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกฎุให้
กษตัรยิ์มำแลว้หลำยพระองคช์ือ่โบสถ์มำจำกชือ่กษตัรยิ์แมทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิ์ทีท่รงพระปรชีำ
สำมำรถมำก ในสมยัของพระองคถ์อืวำ่เป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำอย่ำงแทจ้รงิ สิง่กอ่สรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้มำก
ในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถ์นี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
น ำท่ำนถ่ำยรปู ณ ฮโีรส่แควร ์หรอือนุเสำวรยี์จตัุรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสำวรยี์ทีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักำเรยีน เสำสงูตระหงำ่นของอนุสำวรยี์เป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อ
เทวทูตกำเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสงูเป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อผูน้ ำของชนเผำ่ทัง้ 
7 ทีร่ว่มกนักอ่ตัง้อำณำจกัรฮงักำรขีึน้เมือ่ครสิต์ศตวรรษที่ 9 อสิระใหท้่ำนชมและเลอืกซื้อของฝำกของทีร่ะลกึ
ไดต้ำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเพื่อน ำท่ำน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ Danube River Cruise 
แมน่ ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำมงดงำมยำมรำตรขีองอำคำรรฐัสภำและอำคำร
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สถำปัตยกรรมต่ำงๆ ทีต่่ำงประดบัประดำดว้ยแสงไฟโดดเดน่และสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ มนต์
เสน่ห์ทีไ่มเ่สือ่มคลำยและรบักำรยกย่องวำ่เป็นเมอืงโรแมนติกบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  4 ม.ค.63 บดูาเปสต์ (ฮงัการี)-พารน์ดอรฟ์เอา๊ท์เลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยีอกีคร ัง้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ อสิระใหท้่ำน 
ชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 
120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัต่างๆ จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั 
ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย (เอา๊ท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   (เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

 สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่ ี
ควำมโรแมนตกิมำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิำสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มี
แมน่ ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผำ่น เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครอง
ของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำติ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้ชมควำม
งดงำมของ พระราชวงัเชิรน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดรูอ้นแห่งรำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่ ี
ควำมสวยงำมและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระรำชวงัใดในยุโรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลำยรปูแบบทัง้บำรอ็ค
และรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครือ่งใชต้่ำงๆ ประดบัอยู่อย่ำงวจิติร
งดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำริ
ในกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโอ่อ่ำเทยีบเท่ำกบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระรำช 

 วงัเดมิไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรกอ่สรำ้งและบรูณะขึน้มำใหมโ่ดยสถำปนิกประจ ำรำช
ส ำนกัและมกีำรสำนต่อกำรกอ่สรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมำเรยีเทเรซ่ำ ในปี ค.ศ.
1749 โดยพระรำชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเดน่คอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์
แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเดน่จนไดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996  จำกนัน้ผำ่นชมสถำนทีต่่ำงๆ ของเวยีนนำ
อนัเป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงำนขององคก์ำรสหประชำชำตหิลำยแห่ง อำทเิชน่ United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของส ำนกังำนสหประชำชำตทิีส่ำมของโลกอีกดว้ย และอำคำรสวยงำมสถำปัตยกรรมเก่ำแกอ่นั
งดงำม อำท ิโรงละครโอเปร่ำทีส่รำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1863-1869, พระรำชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอำคำรทีเ่คย
เป็นทีป่ระทบัของรำชส ำนกัฮปัสบรู์กมำตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภำ ซึง่สรำ้งขึน้ในระหวำ่งปีค.ศ.
1873-1883, พระรำชวงัเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถ์เซน้ต์สตเีฟ่น หรอืศำลำวำ่กำรเมอืงของกรงุ
เวยีนนำ เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novum Hotel Kavalier Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 5 ม.ค.63  เวียนนา-สนามบิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 ใหท้่านพกัผอ่นและเชค็เอ๊าท์จากทีพ่กั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินาทางสู่สนามบินกรงุเวียนนา 
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13.30 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-937 
 

วนัทีเ่ก้า  6 ม.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู 
05.20น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

** ช่วงเปลี่ยนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางต่อเครื่อง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   29 ธ.ค.2562 - 6 ม.ค.2563 

 

 

Top Hit East Europe 5 Countries 
 (เยอรมนั-เชค็-สโลวคั-ฮงัการี-ออสเตรีย 9 วนั / TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 
(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสาร
อยู่แล้วมาจอยทวัร)์ 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 63,500 34,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 61,900 34,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 59,900 32,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,500 13,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า บริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะ
ได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด 
ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่าน
ได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดย Thai Airways เสน้ทำง กรงุเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์ // เวยีนนำ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ท่ำน / หอ้ง) *บำงโรงแรมในบำงเมอืงอำจไมม่หีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิำร* 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, ค่ำรถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 
 ก.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
 สำยกำรบนิ   

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอืกอ่นออกเดนิทำง)  

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ, มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทำง)  

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำและคำ่ทิปพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัย์สนิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอื

หำกตอ้งกำรกำรบรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทิปตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
 คำ่อำหำรหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร์) 
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 คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, กำรปรบัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืกำรปรบัคำ่บรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ 
หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้หท้่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ า

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000 บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  
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o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงิน
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 
ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  พร้อมกรอกข้อมลู
เบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ 
ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
วนัเริม่ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน พรอ้มระบวุนัลำและประเทศทีเ่ดนิทำงตำมรำยกำรทวัร ์โดยเอกสำรตอ้ง
ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มระบวุนัลำและประเทศทีเ่ดนิทำงตำม
รำยกำรทวัร ์โดยเอกสำรตอ้งออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำพรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 
ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ  

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

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ย้อนนหลงั 6 เดือนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบญัชีหน้า
แรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ที่ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำ
กวำ่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสดุไมต่ ่ำกวำ่ 15 วนันบัจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบคุวำมสมัพนัธ์และมเีอกสำรชีแ้จงควำมสมัพนัธ์แนบโดยมเีนื้อหำยนิดชีดเชย
คำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำ
แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
และจดหมำยชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบุควำมสมัพนัธ์เป็นภำษำองักฤษจำกบดิำและมำรดำ รวมถงึผูป้กครอง
ทีเ่ดนิทำงไปดว้ยท่ำนนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดินทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................ ............. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ตัง้แตว่นัท่ี .................  ถึงวนัท่ี 

..........................  รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ................................ 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 


