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EVA-Eastern Europe S2 

ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน ครบทุกไฮไลท์คุ้มมาก 
ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัก-ฮังการ ี

                           บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์
เขา้ชมพระราชวงัเชริน์บรนุ กรงุเวียนนาหนึง่ในมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้  

ถา่ยรปูกบัปราสาทครมุลอฟทีเ่ชสกีค้รมุลอฟ เดนิเลน่สะพานชารล์และหมูป่ราสาทกรงุปราค  
แวะบราตสิลาวา เมอืงหลวงของสาธารณรฐัสโลวกั 

เทีย่วซาลสเบริก์ เมอืงบา้นเกดิของโมสาร์ท 
เดนิเล่นเชค็อนิฮอลสตทั ถา่ยรปูรมิทะเลสาบชลิๆ 

ชอ้ปปิง้แบรนดเ์นม McArthurGlen Designer Outlet 
ชมเมอืงบดูาเปสต ์พเิศษ!! ไฮไลทล์อ่งเรอืแมน่้ำดานบู 

พิเศษ!! เมนูเปด็อบโบฮีเมยีน ปลาเทรา้ท์ยา่งจากทะเลสาบฮอลสตทั 
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กำหนดการเดนิทาง   3-10 ก.ย. / 22-29 ต.ค. / 12-19 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.2565 

 
 วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
23.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ระหว่างหมายเลข 8  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW Q 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการ 
ซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

 
BR61     BKK-VIE     0220-0835 

   BR62     VIE-BKK     1835-1000+1 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ     - 

2 
สนามบินเวียนนา-เชสกี้ครุมลอฟ-เดินเล่นและชมปราสาทครุมลอฟ-ปราค- 
เดินเล่นรอบนอกปราสาทปราค-โบสถ์เซ้นต์วิตัส-เดินเล่นเมืองเก่าและ
สะพานชาร์ล-พิเศษ!! เมนูเป็ดอบโบฮีเมียน 

   
Duo Hotel  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 ปราค-เวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์-บราติสลาวา     
Holiday Inn Bratislava  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
บราติสลาวา-ชมเมืองและถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา-
บูดาเปสต์-ชมเมือง เดินเล่นจัตุรัสฮีโร่-พิเศษ!! ไฮไลท์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ    

Mercure Budapest Castle 
Hill  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
บูดาเปสต์-พาร์นดอร์ฟ-ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet McArthurGlen-
เวียนนา    

Arion Cityhotel Vienna  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
เวียนนา-ฮอลสตัท-เดินเล่นจุดชมวิวริมทะเลสาบของเมืองฮอลสตัท- 
พิเศษ!! เมนูปลาเทร้าท์ย่างของทะเลสาบฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-เดินเล่น
เมืองเก่าบ้านเกิดโมสาร์ท-ชมสวนมิราเบล 

   
Austria Trend Salzburg 
Mitte  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 ซาลสเบิร์ก-เวียนนา-สนามบินเวียนนา    - 
8 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิเวยีนนา (ออสเตรยี)-เชสกีค้รมุลอฟ-ปราค (สาธารณรฐัเชค็)  
02.20 น. นำทา่นออกเดินทางสูก่รงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบิน EVA Air เทีย่วบนิที่ BR-67 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับ

ท่านและเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสาธารณรัฐเช็ค โดยนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ Cesky 
Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเช็ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ และ
ทัศนียภาพงดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ค ได้ช่ือว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและ
ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่าน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตั้งชื่อขึ้นเพือ่
แยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และครุมลอฟมอเรเวีย ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเป็นสถานที่จัดเทศกาลและงานรื่นเริงต่างๆ 
มากมายในแต่ละปี นำท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณทีม่ีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จาก
การก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็
กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ใน
เส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  ชมเมืองเก่าเชสกี้ครุมลอฟ พร้อมถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความ
งดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยสถาปัตยกกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเเนสซองซ์และผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็นที่อยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและ
ท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอำนาจในยุคนั้น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรงุปราค Prague เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่

โด่งดังในอดีต ตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำชม กรงุปราค เมอืงหลวงแหง่สาธารณรฐัเชค็ 
ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็นเมืองที่น่าตื่น
ตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ ภาพยนตร์และละครเวที ทั้งยังเป็นอัญมณีแห่ง
สถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท้ เป็นเมืองที่มีความสวยงามและโรแมนติก รอดพ้นจากภัยสงครามในอดีตและ
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1992 
นำท่านชมความสวยงามภายนอกของ กลุม่ปราสาทแหง่กรงุปราค ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้ำวัลตาวา
อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเปน็ที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ประกอบไป
ด้วยยอดแหลมของอาคารต่างๆ เดินชมภายนอกเขตของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์
วิตัส ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias 
of Arras เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทำข้ึนในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้
เมืองปราค เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมาย
ที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง 
อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาทอันสวยงาม และชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ โดยทุกๆ 
ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาบอกเวลา จะมีหน้าต่างเล็กๆ สองบานเปิดออก 

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%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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ขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถ
บอกเวลาได้ท้ัง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว พร้อมให้ท่าน
สัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่
สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ี่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง พเิศษ!! บรกิารด้วยเมนเูปด็อบโบฮเีมยีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Duo Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีส่าม ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-เวยีนนา (ออสเตรยี)-บราตสิลาวา (สโลวกั)  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ กรงุเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของ
ประเทศออสเตรยี หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะ
ต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดานูบไหลผ่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่ง

ราชวงศ์ฮับสบวร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโคหรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่
อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 
เป็นผู้ดำริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่
พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิก
ประจำราชสำนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเร
ซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสี
สัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทำให้เวียนนามีความโดด
เด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนั้นนำท่านสู่ยา่นถนนคน
เดนิหรอื Walking Street ทีถ่นนคารท์เนอร์ ถือเป็นย่านถนนคนเดินท่ีมีความสำคัญมากที่สุดของเมือง
เวียนนา อาคารต่างๆ ในบริเวณนี้รอดพ้นจากการถูกทำลายเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการ
ปรับปรุงอีกครั้งด้วยสไตล์แบบโนเบิล ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ รวมถึงของที่ระลึกมากมาย 
(ร้านค้าบางร้านอาจปิดทำการหากตรงกับวันอาทิตย์) 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลวัก เข้าสู่ เมอืงบราตสิลาวา Bratislava  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 50 นทที) นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวักหรอืสโลวาเกีย ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็น
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยโุรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Bratislava หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีส่ี ่  บราตสิลาวา (สโลวัก)-บดูาเปสต-์ลอ่งเรอืแมน่้ำดานบู (ฮงัการ)ี  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตก
อยู่ใต้อำนาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซ
โซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  ให้ท่านถ่ายรูป
ภายนอก ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนีเ้ป็นอาคารทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝ่ังแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหม้เสียหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมาและมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964 ซึ่งท่าน
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ จากนัน้นำท่านเดินทางข้ามพรมแดน
สู่ กรงุบดูาเปสต ์Budapest เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง
แสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" ด้วยความงดงามของสายน้ำที่คั่นแบ่งเมืองเป็น
สองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทาง
ศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพกาล  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ให้ท่านไม่พลาดไฮไลทข์องการชมเมอืงบดูาเปสตท์ี่ดทีีส่ดุ!! นำท่าน ล่องเรอืแมน่้ำดานบู Danube River 

Cruise แมน้่ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามยามเย็นของอาคารรัฐสภาและอาคาร
สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ต่างประดับประดาด้วยแสงไฟโดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์
เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านชม
ถนนเส้นที่สวยงามท่ีสุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าริมสองฝั่ง
แม่น้ำดานูบ แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.
1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจาก
การรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงาม
ของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชนและอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึง
ตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกชำระเพิ่มเติมค่าขึ้นชมวิวได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์) ให้ท่านถ่ายรูปกับ
ภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใชจ้ัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลาย
พระองค์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัย
ของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและ
เมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านชมและ
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุสาวรีย์จัตุรัส 
วีรชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของ 
ฮังกาเรียน เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของ
คริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ทีร่่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้น
เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและเช็คอินกับสถานที่ต่างๆ ในเขตจัตุรัสและเลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Budapest Castle Hill หรอืระดับเทียบเท่า 
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วันทีห่า้  บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี-พารน์ดอรฟ์-ชอ้ปปิง้เอ๊าทเ์ลต็-เวียนนา (ออสเตรยี)  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี โดยใหท้่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงพารน์ดอรฟ์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย อิสระให้ทา่นชอ้ปปิง้ แมค็อารเ์ธอรเ์กลนดไีซน์เนอรเ์อ๊าทเ์ลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ท์เลต็
แหง่แรกของประเทศออสเตรยีและเปน็แหลง่ชอ้ปปิง้ใหญ่สดุที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านกับสินค้า อาทิ 
รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ด้วยแบรนด์เนมชื่อดังจากทุกมุมโลก เช่น 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 อีกมากมายที่ต่างนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น
จัดหนักจัดเต็มให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิดทุกวันอาทิตย์)  
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านชมกรุงเวียนนาทีเ่ป็นท้ังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ 
และมีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง 
อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of 
Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีก
ด้วย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรง
ละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟสเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับ
ของราชสำนักฮับสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-
1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, 
พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน   
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีห่ก  เวยีนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบริก์ (ออสเตรยี)  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอลลส์ตทั Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของ
นักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง กบัเมนปูลาเทร้าทย์า่ง Grill whole trout 
บ่าย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัส
ประจำเมืองซึ่งเปน็ลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่าน
ได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟหรือเดินเที่ยวชมเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg เมืองแห่ง
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ศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตทีเ่พิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านชมเมืองซาลสเบริก์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และ
ยังเป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคชเ์พื่อ
เดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบริก์ สู่จตัุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่
หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็น
โบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพ่ือแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิด
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูก
สร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้า
หรอืบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์
เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกดิของโมสาร์ต ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้น
นี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) รวมทั้งชมสวนมริาเบล 
ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดปี   

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน   
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Austria Trend Salzburg Mitte หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีเ่จ็ด  ซาลสเบริก์-เวยีนนา-สนามบนิ (ออสเตรยี)  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนีดว้ยเมนูขาหมูแบบโฮมเมด 
14.30 น. นำทา่นเดนิทางเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเวยีนนา  
18.35 น.  ออกเดนิทางกลบัจากสนามบินกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิ EVA Air เทีย่วบินที ่BR-62 
 
วันที่แปด  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
10.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ่งจากรายการทัวร์เป็นรายการซี
รี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไม่คาดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
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อตัราคา่บรกิาร       EVA-Eastern Europe S2 ออสเตรยี-เชค็-สโลวกั-ฮงัการ ี8 วนั 5 คนื-BR 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ ่ทา่นละ 
พกัเดีย่ว เพิ่มท่านละ ราคาทัวรไ์มร่วม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 
3-10 ก.ย.65 55,500 8,900 33,900 

22-29 ต.ค.65 55,500 8,900 33,900 
12-19 พ.ย.65 52,900 6,900 31,900 

1-8 ธ.ค.65 52,900 6,900 31,900 
 
  *** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี้ำมนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ำกวา่ 12 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระ

ไม่เกินที่สายการบินกำหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น / ท่าน (ไม่เกิน 2 ชิ้น) และสำหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ทา่น 
• ค่าภาษนี้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋ว

โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลีย่นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันท่ี 31 พ.ค.2565) 

• คา่โรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดีย่วเพิ่ม 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
• คา่ธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปพนกังานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ 

• อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนนิ้วมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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• ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด (จำนวน 6 วันทัวร์) 
• ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล

เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอนัสืบเน่ืองจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
 
 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่านำ้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 บาท (สำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย และ

อัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ) 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มไิดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได ้

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่สาย
การบิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่
ประเทศไทยต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครัฐกำหนด 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสำคัญ)  

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมือ่มีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
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การชำระเงนิ   
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน  20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึง่ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ชำระค่าวีซ่าเพิ่มเติมพร้อมมัดจำตามที่เรียกเก็บ) ส่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัง้หมด 
 
 
 
การยกเลกิ 
1. หากมกีารยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหต ุ 
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องไดร้ับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็น

วัคซีนทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนดจ์อห์นสัน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของ
ประเทศเยอรมันใหก้ารรับรองเฉพาะเชื้อเป็น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนดจ์อห์นสัน เป็นต้น และควรมีเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนรวมถงึวัคซีนพาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสำคัญ 

o กรณีทีม่ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำใหก้าร
เดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททวัร์ติดตอ่ว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนือ่งจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณจ์ลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ีเหตุทำให้ไมส่ามารถเดินทาง
ไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร ์ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว 
ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนัก

อยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กรณเีกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้

ให้บริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่
สายการบนิกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดใหต้่ำกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับ
ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนทีเ่กิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ 
และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนีเ้นื่องจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องไดร้ับการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ 
ปิดทำการ หรอื ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรอื การเปดิรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แตห่ากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดังกล่าวได้ 
ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
o หากช่วงทีเ่ดินทางเป็นช่วงอสีเตอร์, คริสตม์าสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอให้พจิารณาก่อน

การจองทัวร ์
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เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  (ออสเตรยี)  ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทำการถ่ายใหม่ที่ศูนย์ยื่น โดยผู้ยื่นคำร้องต้องชำระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นคำร้องชำระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ืน่คำร้อง กรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกขอ้มูลเบื้องต้นสำหรับเพ่ือใช้ในการทำนัด  
  หมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได ้ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นคำ 
  ร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สำเนา 
  สูติบัตร (กรณีผู้ท่ีอายตุ่ำกว่า 20 ปี), สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาใบเปลี่ยน 
  นามสกุลจะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/ 
  สญัญาอาชีพพิเศษที่มีเน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้าน 
  งานแปล คา่ใช้จ่ายสำหรับงานแปลเอกสาร ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระด้วยตนเอง 
- กรณีทีผู่้สมคัรไม่สามารถนำเอกสารส่งล่วงหน้าได้ และมีความจำเป็นจะต้องนำส่งในวันนัดหมายยื่นวีซ่าและหากต้องมีการ

ถ่ายสำเนาหรือแปลเอกสารอื่นเพิ่มเติม ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปน็หลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินการเรื่องขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักอยู่

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้  

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซีา่ ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร หรอื 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  
• ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
• รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรอืเครื่องประดับ 

บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 

• กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 15 ป ี 
ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

• กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบุวนัลางานใหช้ัดเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชัดเจนด้วย  และหนงัสอืรบัรองการทำงานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
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• กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดอืนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุันลาและ 
สำเนาบัตรประจำตวัราชการ 1 ชุดและหนงัสอืรบัรองการทำงานตอ้งออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนันัดหมายยื่นวซีา่ 

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตำ่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

• กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือ

แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การ
เป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

• กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

• กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
• ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

o หลกัฐานการเงนิ   
• ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชีของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนาทุกหน้า และปรับสมุด

อัพเดทถึงเดือนปัจจุบันท่ีสุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรก
ที่มีช่ือเจ้าของบัญชี 

• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

• หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

• กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

• กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 



EVA- EasternEuropeS2,8D5N-BR(A-Cz-S-H), Sep-Dec2022    15 

*** สถานทตูไมร่บับัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพียงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่ภูมลิำเนา  

 
o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

• จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทัง้บิดาและมารดา 
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะต้องมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

• หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน็ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

• กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แตห่ากกรณีท่านทีต่้อง
ใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยืน่วีซา่และท่านไม่สามารถนำหนังสือเดนิทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะตอ้งมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวท่ีสถานทตู
ตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวรอ์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งนีจ้ะคำนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) 
...................................................................................................................................................... 
 
    ชือ่-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
................................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมกอ่นแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาอังกฤษ) 

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

2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด 

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

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง 

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

     สถานทีเ่กิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน 

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

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย 
 
4.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา 

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

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

    .................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ 

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

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................
...................... 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...........................................................     โทรศัพท์บ้าน 
............................................................................... 
  
     โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมลล์ 
............................................................................................  
 
6.  ชือ่สถานทีท่ำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ..............................................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ 
................................... 
  

 ตำแหน่งหน้าที ่(ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................. 
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 โทรศัพท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) 
.................................................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
.................................................................................................................................................. 
 
 ความสัมพันธ์กบัผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)...............................................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที ่................................................ ถึงวันที ่.....................................................   รวม ............... วัน 

  

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด 

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

 

9.  ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิว้แล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 .................................................................................................................................................................
........................ 
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตัวท่านเองหรือไม ่  ....... ตัวเอง   ....... มีผูส้นับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีทีม่ีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนนุค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
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ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ 
......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน 
......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

