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ออสเตรีย-เชค็-เยอรมนั 8 วนั 5 คืน 
      

     โดยสายการบิน 
 

** สายการบินอีวีเอ แอร ์บินตรงไป - กลบันครเวียนนา**  
ชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ เข้าชม 2 ปราสาทดงั 

พระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของออสเตรียและเยอรมนั 
พระราชวงัเชิรน์บรนุ  ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

Beautiful Bavaria 
Austria-Czech-Germany 

 



BeautifulBavaria8D,BR (A-Cz-D) 7-14Mar2020    2 

เท่ียวเมืองมรดกโลกเชสก้ีครมุลอฟ  
เดินเล่นชมเมืองเลก็ๆ น่ารกัริมทะเลสาบท่ีฮอลสตทั 

พร้อมช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
  

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ ออสเตรยี,เยอรมนัและสำธำรณรฐัเชค็ น ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม  

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั
กำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ
แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแหง่หนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวำมงดงำมน่ำรกัของอำคำร
บำ้นเรอืน  

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
  เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย 
  ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
  วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น 
  สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์
ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำน

 มำ 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

 
ก าหนดการเดินทาง    7 - 14 มี.ค.63 
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 วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
23.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็)-ปราค 
02.45 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air  
  เท่ียวบินท่ี BR061 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองเชสก้ีครมุลอฟ Cesky 
Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ผ่านชมบา้นเรอืนต่างๆ 
และทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีค้รมุลอฟ เมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคโบฮเีมยีใตข้อง
ประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่าเป็นไขมุ่กแห่งโบฮเีมยี มชีื่อเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืง
เก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึง่เขตเมอืงเก่านี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงนี้ตัง้
ชื่อขึน้เพื่อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรมุลอฟ และครุมลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมทีส่ าคญั โดยเป็นสถานทีจ่ดัเทศกาลและงานรื่นเรงิต่างๆ 
มากมายในแต่ละปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ เมอืงโบราณทีม่อีายมุาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของ

ตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการ
ปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายใน
อดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโก้ตัง้แต่ปี ค.ศ.

http://bit.ly/2NMk5YE
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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1992  ชมเมอืงเก่าเชสกีค้รุมลอฟ พรอ้มถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและ
ต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ัง้อยู่บน
เนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซแ์ละ
ผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รง
อ านาจในยุคนัน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่กรงุปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นคร
หลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็น
หนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของยโุรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Duo หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชม กรงุปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัความนยิม

มากทีส่ดุแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการ
เตน้ร า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวาม
สวยงามและโรแมนตกิ รอดพน้จากภยัสงครามในอดตีและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดแีละไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992 น าท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแหง่กรุง
ปราค ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าวลัตาวาอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ าการ
ของคณะรฐับาล น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้า ทีท่่านจะ
เหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย น าท่านเดนิ
ชมภายนอกเขตของตวัปราสาท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวหิารเซนตว์ติสั ตัง้อยูใ่นย่านปราสาทปราค สรา้งใน
สมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่14 โดยมสีถาปนิกเอกชาวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท าขึน้ใน
สมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรม
โกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายทีท่ าดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคาและปากท่อราง
น ้าฝน นอกจากนี้รอบๆ ตวัปราสาทมจีุดทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง อย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้า่นถ่ายภาพ
ของปราสาทอนัสวยงาม และชมหอนาฬกิาดาราศาตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อ
ถงึเวลาทีน่าฬกิาบอกเวลา จะมหีน้าต่างเลก็ๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารปูปัน้ทีเ่ป็นสาวกพระเยซจูะพา
กนัเดนิพาเหรดออกมา โดยนาฬกิาดาราศาสตรแ์ห่งนี้สามารถบอกเวลาไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรราศี
อกีดว้ยซึง่ถูกสรา้งขึน้มากว่า 600 ปีมาแลว้ พรอ้มใหท้่านสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ที่
ทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็น
สถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ ** เพื่อความสะดวก
ในการเท่ียวชมเมืองและเลอืกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ
เยอรมนั อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีแหง่หนึ่ง เมอืง
ทีต่ัง้อยูใ่นรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
ในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนาซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 
ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่   นูเรมเบิรก์-อิงกอลสตดัท-์มิวนิค (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่างหนกัในปี 1945 จาก

สมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ น าท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของ
โบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ชมจตุัรสักลางใจเมอืง ซึง่มตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนดั
ครสิตม์าสทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี จุดเด่นคอืมนีาฬกิา
ตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของโบสถพ์ระแมม่าเรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบันี้ถูกสรา้งเพิม่เตมิภายหลงัในปี 
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลกึถงึ พระราชกฤษฎกีาทองค าปี 1356 อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของ
น ้าพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 19 เมตร มลีกัษณะ
คลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสดุเป็นรปูปัน้
โมเสสและ 7 นกัพยากรณ์  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt  (ใชเ้วลาเดนิทง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นแหล่งผลติ
รถยนตอ์อดีแ้ละเครื่องบนิแอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็โทรนิคต่างๆ น าท่านสู ่อิงกอลสตดัทเ์อ้าทเ์ลต็วิลเลจ 
Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิBally, Burberry, 
Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, 
Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
** เพื่อความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูน่ครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหา
นครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.1158  มบีรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง 
ไม่ว่าแบบเรอเนซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย  น า
ท่านสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรียน Marian Platz ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิ
Mariensaule รปูปัน้พระแมม่ารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยูท่ีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า 
Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่
รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ 
อกีทัง้บรเิวณย่านน้ียงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Azimut Hotel Munich หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนตีดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle  ซึง่อยูบ่นเนินเขาสงู
ทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิายของรชิารด์ วากเนอร์ ศลิปิน
คนโปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรีจุ่ดทีถ่่ายรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์
โปสการด์ต่างๆ ซึง่ความงามนี้ยงัท าใหป้ราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็น
ปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการ
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ด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซ่ึง
บริการรถม้าไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองดว้ยเมนูขาหมูสไตลเ์ยอรมนั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที่

เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  น าท่านชมเมอืงซาล
สเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The 
Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น าท่านเดนิขา้มแม่น ้าซาลสอคัชเ์พือ่เดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสั
กลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้
ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่เพื่อแทน
โบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย จากนัน้
ใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่น
คอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ทีบ่ง่บอกชื่อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างที่
เป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ัง้ของบา้นเกดิของโม
สารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหน้ ารถบสั
น านกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)  ** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและเลอืกซ้ือสินค้า อิสระ
อาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั ** 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Salzburg City หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่กา่แก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย
น ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองดว้ยเมนูปลาเทรา้ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุ

เมอืงหนึ่งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีม่น ้าสายส าคญัของยโุรป
คอืแม่น ้าดานูบไหลผ่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านสูย่่านถนนคนเดินหรอื 
Walking Street ท่ีถนนคารท์เนอร ์ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุของเมอืงเวยีนนา 
อาคารต่างๆ ในบรเิวณน้ีรอดพน้จากการถูกท าลายเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บัการปรบัปรุงอกี
ครัง้ดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมากมาย 

 ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั **  
สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novum Hotel Kavalier Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จด็  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่ง

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะใน
หลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ 
ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้
โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเทา่กบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหม่
โดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิี
มาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแหง่นี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืง
ซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามี
ความโดดเด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ้นตส์ตีเฟ่น St.Stephens Cathedral หรอืในภาษาเยอรมนัว่า ชเตฟานสด์อม 
Stephansdom เป็นโบสถเ์ก่าแกส่รา้งในศลิปะโกธกิ เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 
โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน มเีอกลกัษณ์เด่นคอืยอด
ปลายแหลมของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตวัโบสถข์องมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น มขีนาดใหญ่ ทรงสงู หลงัคามงุ
ดว้ยกระเบือ้งเคลอืบกว่า 230,000 แผ่นและโมเสคทีเ่ป็นรปูนกอนิทรสีองหวัอนัโดดเด่น โดยสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ของโบสถค์อืก าแพงทางทศิตะวนัตก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1237 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบัอาคาร
รฐัสภา  ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรยีมานบัตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจกัรพรรดฟิ
รนัซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส่ดุหลงัหนึ่งบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบ
อาคารหลงันี้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รปูปัน้ และหอ้งโถงต่างๆภายในอาคาร 
ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรปูปัน้เทพและทตูสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญ่สีค่นับน
หลงัคา บรเิวณดา้นหน้าเป็นทีต่ัง้ของน ้าพุพลัลสัอะธน่ีาอนัโด่งดงั โดยมเีทพอีะธนีายนืเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ย
รปูปัน้อื่นๆ ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดอิอสเตรยีและจกัรวรรดฮิงัการ ี

15.00 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเวียนนา 
18.25 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน EVA  Air เท่ียวบินท่ี BR062 
  

วนัทีแ่ปด สนามบินสวุรรณภมิู  
10.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  7 - 14 มี.ค.63 
 

Beautiful Bavaria 8 D 
(ออสเตรีย-เชค็-เยอรมนั) 8 วนั / BR 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋  

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 49,900 25,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 6,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,200 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

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

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุก

กรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 
 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สายการบนิ   
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,200 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
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 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก
ตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

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

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

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

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

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

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  พรอ้มกรอกขอ้มูล
เบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ 
ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายมุากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
 

 

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

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

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่าพรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 
ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่เกนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า  

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ย้อนหลงั 6 เดือนและปรบัสมดุอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชีหน้า
แรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

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

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

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

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบโดยมเีนื้อหายนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
และจดหมายชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครอง
ทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

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

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ 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.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

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

    ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ต ัง้แตว่นัท่ี .................  ถึงวนัท่ี 

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

   

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

 

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

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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