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

ชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค 
เข้าชมปราสาทเชสก้ีครมุลอฟ และชมทศันียภาพท่ีงดงามในฮอลสตทั 

เท่ียวบดูาเปสตพ์ร้อมล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

เข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุช้อปป้ิงถนนคนเดินคารท์เนอรแ์ละ 
McArthurGlen Parndorf Outlet 

กบัการบินไทย (TG) 

Charming East Europe 
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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั, สำธำรณรฐัเชค็, ฮงักำร ีและออสเตรยี 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำน
 มำ 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

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

เชสก้ีบโูยวิช เมอืงหนึง่ในแควน้โบฮเีมยี สำธำรณรฐัเชค็ เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของเขตโบฮเีมยีใต ้ตัง้อยุ่บนฝัง่แมน่ ้ำวลัตำวำ 
  และเป็นเมอืงตน้ก ำเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์
บูดาเปสต ์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแม่น ้ำดำนูบ ชมเมอืงเก่ำบดูำและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
  สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ  
  ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวงัทีม่คีวำมงดงำมทีส่ดุ  
 
 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 
 

 วนัแรก  10 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
20.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 สุวรรณภมิู-มิวนิค (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมนรีมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ใน ค.ศ.
1158  มบีรรยำกำศรื่นรมยเ์ตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมา
เรียน ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำ
บนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะ
ออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น 
และมโีบสถแ์ม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำย
สนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองกบัเมนูขาหมูเยอรมนั 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ที่

เพิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เมืองซาล
สเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The 
Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พือ่เดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสั
กลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้
ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ำรอ็คยุคแรก โดยสรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทน
โบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหำย จำกนัน้
ใหท้่ำนเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่น
คอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่ง่บอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหน้ำต่ำงที่
เป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้ของบำ้นเกดิของโม
สำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบับำ้นโมสำรต์รวมถงึ
สวนมริำเบลกำรเ์ดน้ ในช่วงหน้ำรอ้นจะเตม็ไปดว้ยดอกไมช้นิดต่ำงๆ (เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำ
นกัท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่าม  12 เม.ย.63 ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-เชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบ
ทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนั
สวยงำมปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตุัรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ย
น ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองเชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหว่ำงเมอืงจนถงึเมอืง
เชสกีค้รุมลอฟ เมอืงขนำดเลก็ในภูมภิำคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่ำเป็นไขมุ่กแห่ง
โบฮเีมยี มชีื่อเสยีงจำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
จำกยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงนี้ตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกคีรมุลอฟและครุ
มลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั โดยเป็น
สถำนทีจ่ดัเทศกำลและงำนรื่นเรงิต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่   13 เม.ย.63 เชสก้ีครมุลอฟ-เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมเขตเมอืงเก่ำมรดกโลกเชสกีค้รุมลอฟ เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จำกกำรก่อตัง้

เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลำยมำเป็นของอำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี สดุทำ้ยเมอืงกก็ลบัมำอยู่ใน
กำรปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จำกกำรทีอ่ยูใ่นเสน้ทำงกำรคำ้ขำย
ในอดตีและยงัไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1992  ชมเมอืงเก่ำเชสกีค้รมุลอฟ พรอ้มน ำทำ่นเข้าชมปราสาทครมุลอฟ Crumlov Castle ทีไ่ดร้บักำร
เปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั เปลีย่นมอืเจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำมงดงำมของ
ปรำสำททีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ ตวัปรำสำทก่อสรำ้งดว้ยสถำปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุค
เรอเนสซองซแ์ละผสมปสำนกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และท่ำนลอรด์ชวำร์
เซนเบริก์ผูท้รงอ ำนำจในยุคนัน้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเชสก้ีบูโยวิช Cesky Budejovice เมอืงหนึ่ง
ในแควน้โบฮเีมยี สำธำรณรฐัเชค็ เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของเขตโบฮเีมยีใต ้ตัง้อยุบ่นฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำและเป็น
เมอืงตน้ก ำเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้ชม Budwieser 
Brewery โรงเบียรบ์ดัไวเซอร ์ซึง่เป็นโรงเบยีรส์ไตลอ์เมรกินั ชมเทคโนโลยกีำรตม้เบยีรแ์ละรบัฟังขัน้ตอน
กำรผลติ 7 ขัน้ตอนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ Budweiser ทีม่คีวำมสมบรูณ์แบบและมชีื่อเสยีงโด่งดงัทัว่ยโุรปและ
อเมรกิำ ใหท้่ำนชมิเบยีร ์Beer Tasting พรอ้มเลอืกซือ้กลบับำ้น  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Budweiser Beerhouse Restaurant 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวำมโร

แมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยูท่ ัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มี

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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แม่น ้ำสำยส ำคญัของยโุรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครอง
ของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองในเมืองเวียนนา-กรินซ่ิง กบัเมนู Mini Sausage  
  พรอ้มเฮ้าสไ์วน์ (ท่านท่ีไม่ด่ืมไวน์ เปล่ียนเป็นเครือ่งด่ืมแบบซอฟดร๊ิง) และชมการแสดงดนตรี 
  พืน้เมืองสไตลเ์วียนนา (Viennese Traditional Folk Music) 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า   14 เม.ย.63 เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดรูอ้นแห่ง

รำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวำมสวยงำมและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระรำชวงัใดในยโุรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะใน
หลำยรปูแบบทัง้บำรอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้ำงๆ 
ประดบัอยู่อย่ำงวจิติรงดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้
โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำรใินกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโอ่อ่ำเทยีบเทำ่กบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระรำชวงัเดมิไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรก่อสรำ้งและบรูณะขึน้มำใหม่
โดยสถำปนิกประจ ำรำชส ำนกัและมกีำรสำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิี
มำเรยี เทเรซ่ำ ในปี 1749 โดยพระรำชวงัแหง่นี้มหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืง
ซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมี
ควำมโดดเด่นจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  จำกนัน้น ำท่ำนสู่
ย่านถนนคนเดินหรอื Walking Street ท่ีถนนคารท์เนอร ์ถอืเป็นย่ำนถนนคนเดนิทีม่คีวำมส ำคญัมำกทีส่ดุ
ของเมอืงเวยีนนำ อำคำรต่ำงๆ ในบรเิวณน้ีรอดพน้จำกกำรถูกท ำลำยเมื่อสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 และไดร้บั
กำรปรบัปรุงอกีครัง้ดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมำกมำย 

 ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัในบริเวณถนน
คนเดินประกอบไปด้วยรา้นค้าและรา้นอาหารมากมาย **  

บ่าย สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบูดาเปสต ์น ำทำ่น ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ แม่น ้ำดนิแดนโร
แมนตคิของประเทศฮงักำร ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 
น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเพื่อ ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ แม่น ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำม
งดงำมยำมรำตรขีองอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ทีต่่ำงประดบัประดำดว้ยแสงไฟโดดเด่น
และสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แมน่ ้ำดำนูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนติก 
บนสำยน ้ำแหง่หนึ่งของโลก   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห่ก   15 เม.ย.63 บูดาเปสต ์(ฮงัการี)-พารน์ดอรฟ์-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ื่อว่ำ "ไขมุ่กแหง่แม่น ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของสำยน ้ำที่
  คัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภำยใตม้่ำนเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่ำหลงใหลทีผ่สำนไปกบั
  ควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ ัง่สมมำแต่ครัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ทีส่วยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชม
  นครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ  ถ่ำยรปู ณ ฮโีร่สแควร ์หรอือนุเสำวรยี ์
  จตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสำวรยีท์ีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แหง่ชยัชนะ 
  ของฮงักำเรยีน  เสำสงูตระหง่ำนของอนุสำวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกำเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
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  ครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้อำณำจกัรฮงักำรขีึน้
  เมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่9  ถ่ำยภำพกบัภำยนอกของ ป้อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี
  ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรยีน สรำ้งขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถงึควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สยีสละชพี
  จำกกำรรุกรำนของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถอืไดว้ำ่เป็นจุดชมววิรอบเมอืงบดูำทีส่วยทีส่ดุ สำมำรถชมควำม
  งำมของแม่น ้ำดำนูบไดแ้บบพำโนรำมำ มองเหน็สะพำนเชน และอำคำรรฐัสภำฮงักำรรีมิแม่น ้ำดำนูบทีง่ดงำม
  ตรงึตำตรงึใจ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระค่ำขึน้ชมววิไดส้อบถำมไดจ้ำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมเีวลำ)  น ำท่ำนถ่ำยรปู
  กบัภำยนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถน์ี้เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์ำแลว้หลำย
  พระองค ์ชื่อโบสถม์ำจำกชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองค์ทรงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีำสำมำรถมำก ในสมยั
  ของพระองคถ์อืว่ำเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำอยำ่งแทจ้รงิ สิง่ก่อสรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้มำกในเมอืงหลวงและเมอืง
  อื่นๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้ำดำนูบ
  แม่น ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำมงดงำมของอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ 
  ทีโ่ดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืง
  โรแมนตกิบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลำเดนิทำง 
  ประมำณ 2.30 ชัว่โมง) อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ McArthur Glen  
  Designer Outlet เอา๊ทเ์ลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มีรา้นค้า 
  มากกว่า 120 รา้น สนิคำ้แบรนดช์ื่อดงัต่ำงๆ จำกทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมำกมำยอำท ิเช่น รองเทำ้ เสือ้ผำ้ 
  เครื่องประดบั ของตกแต่งบำ้น สนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยหลำกหลำยแบรนด ์อำท ิ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 อกีมำกมำยทีต่่ำงน ำสนิคำ้มำลดรำคำ  (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** 

  เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวำมโรแมนตกิมำกทีส่ดุ

เมอืงหนึ่งของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีม่น ้ำสำยส ำคญัของยโุรป
คอืแม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครองของประเทศ และมี
ควำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี  

 น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืง เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย อกีครัง้หนึ่ง เวนีนำถอืเป็นเมอืงทีม่คีวำม
โรแมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยูท่ ัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มี
แม่น ้ำสำยส ำคญัของยโุรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครอง
ของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิน ำท่ำนผ่ำนชมสถำนทีต่่ำงๆ ในเมอืงเวยีนนำ อนัเป็นทีต่ัง้
ของหน่วยงำนขององคก์ำรสหประชำชำตหิลำยแหง่ อำทเิช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
ส ำนกังำนสหประชำชำตทิีส่ำมของโลกอกีดว้ย และอำคำรสวยงำมสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อนังดงำม อำท ิโรง
ละครโอเปร่ำทีส่รำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1863-1869, รวมถงึถ่ำยรปูกบัอคำรต่ำงๆ เช่น พระรำชวงัฮอฟเบริก์ 
กลุ่มอำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของรำชส ำนกัฮปัสบรูก์มำตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภำ ซึง่สรำ้งขึน้
ในระหว่ำงปีค.ศ.1873-1883, พระรำชวงัเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น, พระรำชวงัฮบัส
เบริก์, พระรำชวงัเบลวำแดร ์หรอืศำลำว่ำกำรเมอืงของกรุงเวยีนนำ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย Thai Kitchen Restaurant 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีเ่จด็   16 เม.ย.63 เวียนนา-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินพรอ้มท าคืนภาษี 

14.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937 
  

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

 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

 

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

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 65,900 35,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 63,900 35,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 61,900 33,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 8,500 8,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

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

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
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ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่10  
 ก.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
 สำย กำรบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และค่ำบรกิำรดำ้นเอกสำร ช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก์่อนเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัหรอืตำมเขตเมอืงเก่ำและหวัหน้ำทวัร ์ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,800 บำท 

(ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก์่อนเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

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 าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

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

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

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

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
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ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชี
หน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำ
กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบด้วย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  

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

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

 

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