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เยอรมนั-ออสเตรีย-เชค็-ฮงัการี 8 วนั 
** การบินไทย บินตรงสู่นครมิวนิคกลบัท่ีเวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

ชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค 
เข้าชมปราสาทเชสก้ีครมุลอฟ และชมทศันียภาพท่ีงดงามในฮอลสตทั 

เท่ียวบดูาเปสตพ์ร้อมล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

เข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุช้อปป้ิงถนนคนเดินคารท์เนอร์
และ McArthurGlen Parndorf Outlet 

กบัการบินไทย (TG) 

Charming East Europe 
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 บรษิทัฯ น าท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั, สาธารณรฐัเชค็, ฮงัการ ีและออสเตรยี 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงหลกัต่างๆ ทีง่ดงามดงัน้ี 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่าน
 มา 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงามในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั
การยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

เชสก้ีบูโยวิช เมอืงหนึง่ในแควน้โบฮเีมยี สาธารณรฐัเชค็ เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของเขตโบฮเีมยีใต้ ตัง้อยุ่บนฝัง่แม่น ้าวลัตาวา 
  และเป็นเมอืงต้นก าเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์
บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี ดนิแดนแสนงามของแม่น ้าดานูบ ชมเมอืงเก่าบูดาและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
  สวยงามทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า รมิสองฝัง่แม่น ้าดานูบ  
  ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาตทิีง่ดงาม และมพีระราชวงัทีม่คีวามงดงามทีสุ่ด  
 
 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 
 

 วนัแรก  10 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 สวุรรณภมิู-มิวนิค (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
00.50 น. นําท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระ  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น้ําอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหานครแห่งน้ี ก่อตัง้ใน ค.ศ.
1158  มบีรรยากาศรื่นรมยเ์ตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์
คลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย นําท่านสู่บรเิวณ จตัุรสัมา
เรียน ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รปูปัน้พระแม่มารทีองคาํ
บนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะ
ออกมาเต้นระบํา ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหน่ึงรอบในหน้ารอ้น 
และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่านน้ียงัมรีา้นจาํหน่าย
สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองกบัเมนูขาหมูเยอรมนั 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที่

เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านชม เมืองซาล
สเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The 
Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย นําท่านเดนิขา้มแม่น้ําซาลสอคัช์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สู่จตุัรสั
กลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้
ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนต้น ถอืเป็นโบสถ์บารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่เพื่อแทน
โบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย จากนัน้
ใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่บี้านเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ช่วงในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่น
คอืมลีานบ้านทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรา้นคา้หรอืบ้านเรอืนทีท่าํดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างที่
เป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ัง้ของบ้านเกดิของโม
สารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย ใหท้่านถ่ายรปูกบับ้านโมสารต์รวมถงึ
สวนมริาเบลการเ์ดน้ ในช่วงหน้ารอ้นจะเตม็ไปดว้ยดอกไมช้นิดต่างๆ (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหนํ้ารถบสันํา
นกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม  12 เม.ย.63 ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-เชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพืน้บ้านออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับ้านเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบ้านแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจาํเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย
น้ําพุกลางลาน และอาคารบ้านเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ผ่านชมบ้านเรอืนต่างๆ และทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืง
เชสกีค้รุมลอฟ เมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคโบฮเีมยีใต้ของประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่าเป็นไข่มุกแห่ง
โบฮเีมยี มชีื่อเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่าและปราสาทครุมลอฟ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
จากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงน้ีตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟและครุ
มลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมทีส่ าคญั โดยเป็น
สถานทีจ่ดัเทศกาลและงานรื่นเรงิต่างๆ มากมายในแต่ละปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่   13 เม.ย.63 เชสก้ีครมุลอฟ-เชสก้ีบูโยวิช (สาธารณรฐัเชค็)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

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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 นําท่านชมเขตเมอืงเก่ามรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ เมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้
เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ใน
การปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขาย
ในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1992  ชมเมอืงเก่าเชสกีค้รุมลอฟ พรอ้มนําท่านเข้าชมปราสาทครมุลอฟ Crumlov Castle ทีไ่ดร้บัการ
เปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของ
ปราสาททีต่ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น้ําวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุค
เรอเนสซองซแ์ละผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวาร์
เซนเบริก์ผูท้รงอ านาจในยุคนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสกี้บูโยวิช Cesky Budejovice เมอืงหน่ึง
ในแควน้โบฮเีมยี สาธารณรฐัเชค็ เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของเขตโบฮเีมยีใต้ ตัง้อยุ่บนฝัง่แม่น้ําวลัตาวาและเป็น
เมอืงต้นกาํเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี นําท่านเขา้ชม Budwieser 
Brewery โรงเบียรบ์ดัไวเซอร ์ซึง่เป็นโรงเบยีรส์ไตลอ์เมรกินั ชมเทคโนโลยกีารต้มเบยีรแ์ละรบัฟังขัน้ตอน
การผลติ 7 ขัน้ตอนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ Budweiser ทีม่คีวามสมบูรณ์แบบและมชีื่อเสยีงโด่งดงัทัว่ยุโรปและ
อเมรกิา ใหท้่านชมิเบยีร ์Beer Tasting พรอ้มเลอืกซือ้กลบับ้าน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Budweiser Beerhouse Restaurant 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมอืงทีม่คีวามโร

แมนตกิมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มี
แม่น้ําสายสาํคญัของยุโรปคอืแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครอง
ของประเทศ และมคีวามสาํคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองในเมืองเวียนนา-กรินซ่ิง กบัเมนู Mini Sausage  
  พร้อมเฮ้าสไ์วน์ (ท่านท่ีไม่ด่ืมไวน์ เปล่ียนเป็นเคร่ืองด่ืมแบบซอฟดร๊ิง) และชมการแสดงดนตรี 
  พ้ืนเมืองสไตลเ์วียนนา (Viennese Traditional Folk Music) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า   14 เม.ย.63 เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่ง

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะใน
หลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ 
ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้
โยเซฟที ่1 เป็นผูด้าํรใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการทาํสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหม่
โดยสถาปนิกประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิ
มาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งน้ีมหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืง
ซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใต้ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ทาํใหเ้วยีนนามี
ความโดดเด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค .ศ.1996  จากนัน้นําท่านสู่
ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ท่ีถนนคารท์เนอร ์ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ด
ของเมอืงเวยีนนา อาคารต่างๆ ในบรเิวณน้ีรอดพน้จากการถูกทาํลายเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บั
การปรบัปรุงอกีครัง้ดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมากมาย 
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 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัในบริเวณถนน
คนเดินประกอบไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย **  

บ่าย สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางสู่ เมืองบูดาเปสต ์นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําดานูบ แม่น้ําดนิแดนโร
แมนตคิของประเทศฮงัการ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อ ล่องเรือแม่น้ําดานูบ แม่น้ําดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความ
งดงามยามราตรขีองอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีต่่างประดบัประดาดว้ยแสงไฟโดดเด่น
และสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น้ําดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิ 
บนสายน้ําแห่งหน่ึงของโลก   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก   15 เม.ย.63 บูดาเปสต์ (ฮงัการี)-พารน์ดอรฟ์-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  นําท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน้ําที่
  คัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใต้ม่านเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่าหลงใหลทีผ่สานไปกบั
  ความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่ครัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต์พรอ้มชม
  นครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัลํ้าค่า รมิสองฝัง่แม่น้ําดานูบ  ถ่ายรปู ณ ฮโีร่สแควร ์หรอือนุเสาวรยี ์
  จตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะ 
  ของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกาเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
  ครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อผูนํ้าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการขีึน้
  เมื่อครสิต์ศตวรรษที ่9  ถ่ายภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี
  ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อราํลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพี
  จากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดาทีส่วยทีสุ่ด สามารถชมความ
  งามของแม่น้ําดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเหน็สะพานเชน และอาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแม่น้ําดานูบทีง่ ดงาม
  ตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกชาํระค่าขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัรห์ากมเีวลา )  นําท่านถ่ายรปู
  กบัภายนอกของโบสถ์แมทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถ์น้ีเคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลาย
  พระองค ์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยั
  ของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืง
  อื่นๆ ซึง่โบสถ์น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น้ําดานูบ
  แม่น้ําดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
  ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น้ําดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืง
  โรแมนตกิบนสายน้ําแห่งหน่ึงของโลก  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทาง 
  ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลต็ McArthur Glen  
  Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มีร้านค้า 
  มากกว่า 120 ร้าน สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ 
  เครื่องประดบั ของตกแต่งบ้าน สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์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 อกีมากมายทีต่่างน าสนิคา้มาลดราคา  (เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** 

  เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีสุ่ด
เมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มแีม่น้ําสายสาํคญัของยุโรป
คอืแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมี
ความสาํคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  

 นําท่านผ่านชมเมอืง เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย อกีครัง้หน่ึง เวนีนาถอืเป็นเมอืงทีม่คีวาม
โรแมนตกิมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มี
แม่น้ําสายสาํคญัของยุโรปคอืแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวียนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครอง
ของประเทศ และมคีวามสาํคญัในระดบันานาชาติ นําท่านผ่านชมสถานทีต่่างๆ ในเมอืงเวยีนนา อนัเป็นทีต่ัง้
ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแห่ง อาทเิช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ
สาํนกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอกีดว้ย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม อาท ิโรง
ละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, รวมถงึถ่ายรปูกบัอคารต่างๆ เช่น พระราชวงัฮอฟเบริก์ 
กลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชสาํนกัฮปัสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที่13-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้
ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถ์เซน้ต์สตเีฟ่น, พระราชวงัฮบัส
เบริก์, พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรุงเวยีนนา เป็นต้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารไทย Thai Kitchen Restaurant 
 จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็   16 เม.ย.63 เวียนนา-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินพร้อมทาํคืนภาษี 

14.35 น.  นําท่านออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937 
  

วนัทีแ่ปด  17 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
05.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

 

 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

 

Charming East Europe 
(เยอรมนั-ออสเตรีย-เชค็-ฮงัการี 8 วนั / TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 65,900 35,900 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 63,900 35,900 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 61,900 33,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 8,500 8,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,200 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   
ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องชาํระมดัจาํ 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมอืงนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่านเอง  

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและสแกนน้ิวมอื  

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่10  
 ก.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สาย การบนิ   
 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นเอกสาร ชาํระเพิม่ท่านละ 4,200 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่าและหวัหน้าทวัร ์ชาํระเพิม่ท่านละ 1,800 บาท 

(ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านด้วยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะต้องชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร์) 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ย่ืนค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
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ยกเว้น ผู้ย่ืนค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสติูบตัร (กรณีผู้ท่ีอายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุดไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น   

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทาํจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลับสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
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(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...............................................................  

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

 

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

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

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

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

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...............................................................  
 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 
 


