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ฮงัการี-สโลวคั-ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน 
      

     โดยสายการบิน 
 

** สายการบินอีวีเอ แอร ์บินตรงไป - กลบันครเวียนนา**  
ชมเมืองเก่าเด่นบูดาเปสต ์เมืองแสนสวยแห่งประเทศฮงัการี 

และเมืองรองสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม  
เอสเตอรก์อม เซนเทนเดร้ และ วิเซอกราด 

ถ่ายรปูปราสาทดงัท่ีเมืองบราติสลาวาแห่งประเทศสโลวคั 
ชมวิวงดงามราวภาพวาดด้วยกระเช้าไฟฟ้าและหมู่บ้านงดงามกบั

วิวมหาชนท่ีเมืองฮอลสตทั และเดินเล่นท่ีเมืองเซ้นต์วลูฟ์กงั 
 

East Europe Classic 
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เข้าชมพระราชวงัดงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของออสเตรีย 
พระราชวงัเชิรน์บรนุ   

พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet 
  

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก ่ฮงักำร,ี สโลวคั และออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง
ต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

เอสเตอรก์อม  เมอืงหลวงดัง้เดมิเก่ำแกข่องฮงักำร ีในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์และศนูย์กลำง
  ของศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิมำกว่ำ 1,000 ปี  
เมืองบดูาเปสต์  เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ีเมอืงทีม่แีมน่ ้ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่ำบูดำและเมอืงใหม่
  เปสต์ออกจำกกนักอ่นทีจ่ะรวมกนัในภำยหลงัอนัเป็นทีม่ำของเมอืงบดูำเปสต์ 
เซนเทนเดร้  ในอดตีเป็นเมอืงหน้ำด่ำนของจกัรวรรดโิรมนั ต่อมำไดม้กีำรบรูณะและสรำ้งขึน้ใหมใ่นชว่งศตวรรษที ่18 ดว้ย
  สไตล์กำรสรำ้งแบบบำรอ็ค ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ แมน่ ้ำสำยส ำคญัทีม่คีวำม
  ยำวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป  
เมืองบราติสลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 
  สโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในภมูภิำคยุโรปกลำง  
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 
เซ้นต์วลูฟ์กงั  หมูบ่ำ้นเลก็ๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบวลู์ฟกงั ชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง โดยหมูบ่ำ้นนี้ต ัง้ชือ่ตำมท่ำนนักบญุ

วลู์ฟกงั ประกอบดว้ยควำมงดงำมของทะเลสำบทีไ่ดช้ือ่วำ่สวยงำมและโรแมนตคิทีส่ดุเมอืงหนึง่ของออสเตรยี   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่ห์ทัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม  
พารน์ดอรฟ์  ทีต่ ัง้ของพรเีมีย่มเอ๊ำท์เลต็ใหญ่ทีส่ดุของออสเตรยีแมค็อำเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อ๊ำท์เลต็ เอ๊ำท์เลต็แห่งแรกของ

ประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีำ้นคำ้มำกกวำ่ 120 รำ้น สนิคำ้แบรนด์ชือ่ดงัต่ำงๆ จำกทุกมุม
โลก  

 
ก าหนดการเดินทาง    29 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 
 
 วนัแรก  29 ธ.ค.63 กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 30 ธ.ค.63 เวียนนา (ออสเตรีย)-เอสเตอรก์อม-บดูาเปสต์ (ฮงัการี) 
02.20 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air  
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  เท่ียวบินท่ี BR061 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้น าท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฮงัการี ผา่นเขา้สู ่เมือง 
เอสเตอรก์อม (Esztergom) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงดัง้เดมิเกา่แกข่องฮงัการ ี
ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์และศนูย์กลางของศาสนาครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิมากวา่ 1,000 ปี ผา่นความรุง่เรอืงและล่มสลายมาหลายต่อหลายครัง้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย นําท่านเทีย่วชมเมืองเอสเตอรก์อม ทีไ่ดร้บัสมญาวา่ “ราชนิีแห่งดานูบ” อกีเมอืงหนึ่ง เนื่องจากตัง้อยู่ในลุ่ม

น้ําดานูบ เป็นเมอืงทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและธรรมชาตขิองสายน้ํา และเตม็ไปดว้ยเรือ่งราว
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมอนัน่าสนใจ เป็นทีต่ ัง้ของศาสนสถานหลายแห่ง นําท่านเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ ทีอ่าคาร
บา้นเรอืนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกของ มหาวหิารเอสเตอร์กอม 

 (Esztergom Basilica) หรอือกีชือ่คอื “มหาวหิารเซนต์อดาลเบริต์ บาสลิกิา้” ศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮงัการ ี
ตวัอาคารในปัจจุบนัถูกสรา้งขึน้เพื่อทดแทนวหิารทีถู่กทําลายโดยกองทพัเตริก์ในครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยใช้
เวลากอ่สรา้งเกอืบ 50 ปี จงึแลว้เสรจ็ จากนัน้เดนิขา้มสะพานมาเรยีวาเลเรยี หรอื สะพานแห่งการรอคอย ที่
ใชใ้นการสญัจรไปมาระหว่างเมอืงเอสเตอร์กอมกบัเมอืงสตูรโ์รโวของสโลวกั ชมทศันียภาพของสองประเทศ
ไดจ้ากบนสะพาน  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี เมอืงทีม่แีมน้ํ่าดานูบไหลผา่นกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่าบดูาและเมอืงใหมเ่ปสต์ออกจากกนักอ่นทีจ่ะ
รวมกนัในภายหลงัอนัเป็นทีม่าของเมอืงบูดาเปสต์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  นําท่าน ล่องเรือ
แม่น ้าดานูบ แมน้ํ่าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคาร
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเดน่และสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แมน้ํ่าดานูบ มนต์เสน่ห์ทีไ่มเ่สือ่มคลาย และรบั
การยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน้ําแห่งหนึ่งของโลก จากนัน้นําท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศ
ฮงัการ ีไดช้ือ่วา่ "ไขมุ่กแห่งแมน้ํ่าดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน้ําทีค่ ัน่แบง่เมอืงเป็นสองฝัง่ รอ่งรอยของ
อดตีเมือ่คร ัง้อยู่ภายใตม้า่นเหลก็คอื เสน่ห์อนัน่าหลงใหลทีผ่สานไปกบัความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่
คร ัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนั
ลํ้าคา่ รมิสองฝัง่แมน้ํ่าดานูบ  ถ่ายรปู ณ ฮโีรส่แควร ์หรอือนุเสาวรยี์จตัุรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยี์ทีส่รา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหงา่นของ
อนุสาวรยี์เป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อเทวทูตกาเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ ัง้
ของรปูหล่อผูนํ้าของชนเผา่ทัง้ 7 ทีร่ว่มกนักอ่ตัง้อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมือ่ครสิต์ศตวรรษที่ 9  ถ่ายภาพกบั
ภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงั
กาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อราํลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บน
ป้อมแห่งนี้ถอืไดว้า่เป็นจุดชมววิรอบเมอืงบดูาทีส่วยทีสุ่ด สามารถชมความงามของแมน้ํ่าดานูบไดแ้บบพา
โนรามา มองเหน็สะพานเชน และอาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแมน้ํ่าดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถ
เลอืกชาํระค่าขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัร์หากมเีวลา)  นําท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถ์ 

 แมทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถ์นี้เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกฎุใหก้ษตัรยิ์มาแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถ์มา
จากชือ่กษตัรยิ์แมทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิ์ทีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืวา่
เป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถ์นี้
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแมน้ํ่าดานูบแมน้ํ่าดนิแดนโร
แมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีโ่ดดเดน่และ
สวยงามเรยีงรายสองฝัง่แมน้ํ่าดานูบ มนต์เสน่ห์ทีไ่มเ่สือ่มคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนติกบน
สายน้ําแห่งหนึ่งของโลก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม  31 ธ.ค.63 บดูาเปสต์-เซนเทนเดร้-วิสเซอกราด (ฮงัการี)-บราติสลาวา (สโลวคั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ในอดตีเป็นเมอืงหน้า

ดา่นของจกัรวรรดโิรมนั ซึง่ผลจากการถูกรกุรานของพวกมองโกลและเตริก์ ท าใหเ้มอืงถูกท าลายลง ต่อมาได้
มกีารบรูณะและสรา้งขึน้ใหมใ่นช่วงศตวรรษที ่18 ดว้ยสไตล์การสรา้งแบบบารอ็ค ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 
ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน้ํ่าดานูบ แมน้ํ่าสายสําคญัทีม่คีวามยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป มปีระชากรประมาณ 
25,000 คน ตวัเมอืงตัง้อยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลทีต่ ัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรงุ
บดูาเปสต์ ประมาณ 19 กโิลเมตร เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารกั เมอืงนี้ไดร้บัฉายาว่าเป็นเมอืงศลิปินเพราะเป็นเมอืง
ทีเ่หล่าบรรดาศลิปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศยัและเปิดบา้นของตนจําหน่ายงานศลิปะ ทัง้ภาพเขยีนงานปักผา้ 
เซรามคิ ฯลฯ โดยจะสามารถพบเหน็ไดเ้กอืบทุกถนนภายในตวัเมอืง ใหท้่านเดนิเล่นในเขตจตัุรสักลางเมอืง 
ถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยี์ไมก้างเขน และโบสถ์บลากอฟสเตนสกา้, โบสถ์เซน้ต์เฮเลนและโบสถ์คอนสแตนตนิ 
เป็นตน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองวิสเซอรก์ราดVisegrad อกีเมอืงขนาดเลก็ในประเทศฮงัการทีางตอน
เหนือของนครบดูาเปสต์บนฝัง่ขวาของแมน้ํ่าดานูบ ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ชียัภมูดิทีีสุ่ดของประเทศ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี วสิเซอกราด เป็นเมอืงทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด ดว้ยการทีเ่มอืงตัง้อยู่บรเิวณ
โคง้ของแมน้ํ่าดานูบ เหมาะกบัการท่องเทีย่วและเป็นจุดชมววิที่ดทีีส่ดุ ถ่ายรปูกบัพระราชวงัหลวง Royal 
Palace ทีส่รา้งขึน้ในชว่งยุคกลางบนยอดเขาซบิรคิ บนความสงู 300 เมตร ตัง้โดดเดน่ สง่างาม ตัง้แต่ชว่ง
ศตวรรษที ่14 สถานทีแ่ห่งนี้ถูกใชเ้ป็นทีพ่บปะสงัสรรคข์องเหล่าอศัวนิทีเ่ดนิทางไปรบในสงครามครเูสดและ
ต่อมาไดถู้กเปลีย่นเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์ฮงัการแีละไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นปราสาทในม่านเมฆ มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่นและชมทศันียภาพรมิฝัง่แมน้ํ่าดานูบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน้ํ่า

ดานูบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั รวมทัง้
เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภมูภิาคยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวา
ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน้ํ่าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงนี้ต ัง้อยู่ห่างจาก
กรงุเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร นําท่านนัง่รถผา่นชม รฐัสภา, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม 
ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใตอ้ํานาจของหลายชาต ิเชน่ ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จึงมชีือ่เรยีกในภาษา
อื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รู์ก (เยอรมนัและภาษา 

 องักฤษ) นําท่านถ่ายรูปกบัภายนอกของ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้
เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขารอ็กกี้ฮลิล์ รมิฝัง่แมน้ํ่าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 
18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารกอ่สรา้งใหมอ่ีกคร ัง้ในปี 1956-1964 
ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี้  พรอ้มทัง้ถ่ายรปูและชม
ภายนอกของโบสถ์เซน้ต์มารต์นิ St.Martin’s Cathedral หรอื Crown Church หรอืเรยีกวา่โบสถ์มงกฏุ
เนื่องจากรปูทรงการกอ่สรา้ง โบสถ์นี้ถอืเป็นโบสถ์แห่งนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1863 ถอื
เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุและเก่าแกท่ีส่ดุของเมอืงบราตสิลาวา ภายในกอ่สรา้งดว้ยหนิอ่อนและยงัเป็นทีเ่กบ็
รา่งกายของนกับญุเซน้ต์จอห์นตัง้แต่ชว่งสมยัศตวรรษที ่7   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Bratislava หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่   1 ม.ค.64  บราติสลาวา (สโลวคั)-ฮอลสตทั-เซ้นต์วลู์ฟกงั (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
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 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแกย่อ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงที่
เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ผา่นชมทศันยภาพงดงามสองขา้งทาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองด้วยเมนูปลาเทร้า 
บ่าย นําท่านชมเมอืงฮอลสตทัดว้ยการขึน้ รถรางไฟฟ้า Funicular สูจุ่ดชมววิแบบพาโนราม่าของเมอืง ซึง่มี

ลกัษณะเป็นสามเหลีย่มยื่นออกไปเรยีกว่า Skywalk Platform Welterbeblick มคีวามสงูกวา่ 360 เมตรจาก
ตวัเมอืง ใหท้่านถ่ายรปูกบัทศันียภาพงดงามตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางลงจากจุดชมววิ ใหท้่านเดนิ
เทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกวา่ “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 

เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ที่
เกา่แกไ่มข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั
ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจําเมอืงซึง่
เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน้ําพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผอ่นนัง่
จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่เขต เมืองเซ้นต์วลู์ฟกงั St.Wolfgang im 
Salzkammergut ห่างจากเมอืงฮอลสตทัราว 40 กโิลเมตร หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบวลู์ฟกงั 
โดยหมูบ่า้นนี้ต ัง้ชือ่ตามท่านนักบญุวลู์ฟกงั ซึง่เป็นชาวเยอรมนัโดยกาํเนิด และยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุทีโ่ดด
เดน่ในชว่งศตวรรษที ่10 อีกดว้ย พอมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายภาพความงดงามของเมอืงและทะเลสาบที่
ไดช้ือ่วา่สวยงามและโรแมนตคิทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของออสเตรยี   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองเมนูพอรค์ชอป   
 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั Scalaria หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   2 ม.ค.64  เซ้นต์วลูฟ์กงั-เวียนนา-พารน์ดอรฟ์เอา๊ท์เลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีสุ่ด

เมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน้ํ่าสายสําคญัของยุโรป
คอืแมน้ํ่าดานูบไหลผา่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของมหาวหิารเซน้ต์สตเีฟ่น St.Stephens Cathedral หรอืในภาษาเยอรมนัวา่ ชเต

ฟานสด์อม Stephansdom เป็นโบสถ์เกา่แกส่รา้งในศลิปะโกธกิ เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้
คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน มเีอกลกัษณ์เดน่
คอืยอดปลายแหลมของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตวัโบสถ์ของมหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น มขีนาดใหญ่ ทรงสงู 
หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบกวา่ 230,000 แผน่และโมเสคทีเ่ป็นรปูนกอนิทรสีองหวัอนัโดดเดน่ โดยสว่นที่
เกา่แกท่ีสุ่ดของโบสถ์คอืก าแพงทางทศิตะวนัตก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1237 แวะถ่ายรปูกบัอาคารรฐัสภา ซึง่
ใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรยีมานับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจกัรพรรดฟิรนัซ์ โยเซฟ 
เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส่ดุหลงัหนึ่งบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบอาคารหลงันี้
ในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รปูปัน้ และหอ้งโถงต่างๆภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
ตกแต่งดว้ยรปูปัน้เทพและทูตสวรรคก์วา่ 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญ่สีค่นับนหลงัคา บรเิวณ
ดา้นหน้าเป็นทีต่ ัง้ของน ้าพุพลัลสัอะธน่ีาอนัโดง่ดงั โดยมเีทพอีะธนีายนืเดน่เป็นสงา่ เสรมิดว้ยรูปปัน้อื่นๆ ซึง่
เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดอิอสเตรยีและจกัรวรรดฮิงัการ ีน าท่านเดนิทางสู ่เมือง
พารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ทีต่ ัง้ของพรเีมีย่มเอ๊าท์เลต็ใหญ่ทีส่ดุของออสเตรยี อสิระให้
ท่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ท์เลต็แห่งแรก
ของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัต่างๆ 
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จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเท้า เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นม
มากมายหลากหลายแบรนด ์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 เป็นตน้ และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่าง
น าสนิคา้มาลดราคา  (เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทติย์)   ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่าน
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Bellevue Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก   3 ม.ค.64  เวียนนา-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศ์

ฮบัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลาย
รปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยงัมเีครือ่งเรอืนเครือ่งใช้ต่างๆ ประดบั
อยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองค์
แรกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารกอ่สรา้งและบรูณะขึน้มาใหมโ่ดย
สถาปนิกประจ าราชส านักและมกีารสานต่อการกอ่สรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเดน่คอืสเีหลอืงซึง่เป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวร์ก ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เดน่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996  จากนัน้นําท่านสูย่่านถนน
คนเดินหรือ Walking Street ท่ีถนนคารท์เนอร ์ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุของเมอืง
เวยีนนา อาคารต่างๆ ในบรเิวณนี้รอดพน้จากการถูกทําลายเมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บัการ
ปรบัปรงุอีกคร ัง้ดว้ยสไตล์แบบโนเบลิ (วนัอาทติย์รา้นคา้ปิด) ให้ท่านเดนิเล่นหรอืถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   
14.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเวียนนา 
18.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR062 
  

วนัทีเ่จด็  4 ม.ค.64  สนามบินสุวรรณภมิู  
10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู จ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  29 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 
 

East Europe Classic 7 Days 
(ฮงัการี-สโลวคั-ออสเตรีย) 7 วนั / BR 

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 57,900 35,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900 9,900 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20-25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทกุ

กรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการทําวซี่าเชงเกน้ 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าหรอืพระราชวงั 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่5 พ.ค. 
2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการทําหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 700 บาท โดยชาํระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างทวัร์ 
 คา่บรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเองหรอืหาก

ตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, คา่บรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น
รายการ 

 คา่น้ําดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่บรกิารซิมการด์ใชร้ะหวา่งตลอดการเดนิทางในยุโรป ตามรายการทวัร ์(โทร.ไมจ่ํากดัภายในยุโรป / data internet 5GB) 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทําใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิดและ
สว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรย์เครือ่งเทศ/สเปรย์พรกิต่างๆ/สเปรย์ไล่
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สตัว/์สเปรย์กรด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมนุ, เครือ่งมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ี่มคีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคกุคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสํานกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรือภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ําระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือเตียงใหญ่ 2 เตียง หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 



EastEuropeClassic7D/BR 29Dec2020-4Jan2021    10 

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 าหรบัเพ่ือใช้ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ 
ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทําหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสําหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ําเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัทีท่ํางานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน พรอ้มระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่าพรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 
ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ย้อนหลงั 6 เดือนและปรบัสมดุอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบญัชีหน้า
แรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุไมต่ํ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ําหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบคุวามสมัพนัธ์และมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธ์แนบโดยมเีนื้อหายนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
และจดหมายชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครอง
ทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกําหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
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 ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 



EastEuropeClassic7D/BR 29Dec2020-4Jan2021    14 

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 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 


