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EVA-Eastern Europe 
 

ครบทุกไฮไลท์สุดคุ้ม ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน 
ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน-สโลวกั 

บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ 
 

 
 
เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน กรุงเวียนนาหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้  
เดินเล่นบนนถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท  
ชมหมู่ปราสาทปราคและสะพานชาร์ล 
ไฮไลท์กับการเดินเล่นหมู่บ้านและทะเลสาบฮอลสตัท 
เที่ยวซาลสเบิร์ก เมืองบ้านเกิดของโมสาร์ท 
สนุกสนานกับการนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาวเหมืองเกลือแห่งเบิร์ชเทสกาเด้น 
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet 
พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน ปลาเทร้าท์ย่าง 
 
  
 
    

EVA-Eastern Europe 
Austria-Czech-Germany-Slovak 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง   ปีใหม่  27 ธ.ค.2565 - 4 ม.ค.2566 
 

 วันแรก  27 ธ.ค.65 สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 8  
เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW Q 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการ 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

 
28DEC   BR61     BKK-VIE     0245-0825 

03JAN   BR62     VIE-BKK     1825-1030+1 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ    - 

2 
สนามบินกรุงเวียนนา-ชมกรุงเวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน- 

ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์    

Mercure Wien 
Westbahnhof  

หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
เวียนนา-ฮอลสตัท-ทะเลสาบและหมู่บ้านฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-บ้าน

เกิดโมสาร์ท พิเศษ!! เมนูปลาเทร้าท์ย่างแห่งทะเลสาบฮอลสตัท    

Best Western Plus 
Amedia Art Salzburg  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
ซาลสเบิร์ก-ชมเมืองเก่า-สวนมิราเบล-เบิร์ชเทสกาเด้น-เข้าชมเหมือง
เกลือนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว-บาดไรเคน่ฮัลล์  พิเศษ!! เมนูขาหมู

เยอรมัน 
   

Bayern Vital  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
บาดไรเค่นฮัลล์-ฟุสเซ่น-เดินเล่นเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับปราสาทนอย

ชวานสไตน์ที่สะพานแมรี่-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียน    
NH Munich Messe  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 มิวนิค-ปราค-ชมกลุ่มปราสาทปราค-วิหารเซ้นต์วิตุส-สะพานชาร์ล    

Holiday Inn Congress 
Centre  

หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 ปราค-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-เวียนนา    

Mercure Wien 
Westbahnhof  

หรือเทียบเท่า  * * * * 

8 
เวียยนนา-พาร์นดอร์ฟ ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ตแม็คอาร์เธอร์

เกล็น-สนามบินเวียนนา    - 

9 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 



ซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 

 

วันทีส่อง 28 ธ.ค.65 สุวรรณภูมิ-เวียนนำ-เข้ำชมพระรำชวังเชิร์นบรุน-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน (ออสเตรีย)  

02.45 น. น าท่านออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที ่BR-61 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับ

ท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโร
แมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น ้า
สายส าคัญของยุโรปคือแม่น ้าดานูบไหลผ่าน น าท่านชมกรุงเวียนนาที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของประเทศ และมีความส าคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของส านักงานสหประชาชาติที่
สามของโลกอีกด้วย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อัน
งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคย
เป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, 
พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเข้าชมความงดงาม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์

ฮับสบวร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง
บาร็อคและร็อคโคโคหรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตร
งดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ด าริในการ
สร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิม
ได้รับความเสียหายจากการท าสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจ าราชส านัก
และมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดย
พระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเรือง
โรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ท าให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ถนนคนเดิน Karntner Strasse ถนน
สายนี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน และปัจจุบันเป็นถนนสายส าคัญที่เชื่อมต่อจากใจกลางเมืองไปยังก าแพงเมือง เป็น
ถนนสายช้อปปิ้งที่มีอาคารสูงเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ไม่ถูกท าลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้รับการ
ออกแบบใหม่ให้เป็นเขตทางเท้าใจกลางกรุงที่มีทั้งอาคารประวัติศาสตร์ ร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านเรือธงที่มี
สไตล์ของบริษัทต่างชาติผสมผสานกันหลากหลากให้ท่านมีเวลาเดินเล่นบนนถนนคนเดินแห่งนี้พร้อมเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรือระดับเทียบเท่า 



วันทีส่ำม 29 ธ.ค.65 เวียนนำ-ฮอลสตัท-ซำลสเบิร์ก (ออสเตรีย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอลล์สตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองให้ท่านอร่อยกับเมนูปลาเทร้าท์ย่างแห่งทะเลสาบ
ฮอลสตัท  

บ่าย ให้ท่านมีเวลาเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพ้ืนบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลัง
ล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจ า
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน ้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้
พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมือง
แห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี่  30 ธ.ค.65 ซำลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-เบิร์ชเทสกำเด้น-บำดไรเค่นฮัลล์ (เยอรมัน)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านเดินเล่นชมเมืองซาลสเบิร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านเดินข้ามแม่น ้าซาลสอัคช์เพ่ือเดินเล่นชมเมืองเก่าของ 
ซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมอืงเพ่ือถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาล
สเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้น
ใหม่เพ่ือแทนโบสถ์หลังเดิมท่ีถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย 
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะ
เด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ท าด้วยมือและกรอบหน้าต่าง
ที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโม
สาร์ต ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัสน า
นักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) รวมทั้งให้ท่านเดินเล่นชมสวนมิราเบล ที่มีดอกไมน้านาพันธุ์ตลอดปี   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเยอรมัน โดยการเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน Berchtesgaden 

เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ เขตแคว้นบาวาเรีย โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่
งดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน Berchtesgaden 



Salt Mine เหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจาก
เกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองค าขาว น าท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลืออันระยิบระยับ 
และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 
12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบ ารุงรักษาเอาไว้
เหมอืนดังเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ** จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮัลล์ Bad Reichenhall (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงใน
ด้านเมืองสปาแห่งแคว้นบาวาเรียโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์หรือเรียกว่าเมืองอัลไพน์ ผ่านชมบ้านเมืองที่มี
ความน่ารักมีรูปแบบเป็นหน้าจั่วแบบเดียวกันและยังเป็นแหล่งรวมของเหล่าศิลปิน ช่างฝีมือ ช่างตัดเสื้อ 
ช่างทอง ช่างย้อมและอ่ืนๆ อีกมากมายรวมถึงร้านรวงต่างๆ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูขาหมูเยอรมัน  
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Bayern Vital หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีห่้ำ  31 ธ.ค.65 บำดไรเค่นฮัลล์-ฟุสเซ่น-มิวนิค (เยอรมัน)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมน
ติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านชมเมืองฟุสเซ่นที่ตั้งอยู่ปลายแคว้นบาวาเรียหรือตอนใต้ของ
เยอรมนีติดกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็กๆสงบๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุค
โรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ และอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย ก่อนน าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค น าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่หรือมาเรียนบรูค จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้

ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังท าให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์
ดีสนีย์ได้น ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตรก์าร์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (เนื่องจากเป็นช่วง
วันสิ้นปี ไม่สามารถเข้าชมปราสาทได้จึงน าท่านมาถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวแทน แต่จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพ
เส้นทางและอากาศ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวอาจท าให้เส้นทางลื่นหรือไม่ได้รับความสะดวก ตรวจสอบสภาพ
อากาศวันนั้นๆ)  จากนั้นน าท่านเดินทาง เมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอน
ใต้ของเยอรมันมี ริมฝั่งแม่น ้าอิซาร์ ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ฯที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ที่ดีที่สุดด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านชมนครมิวนิค เป็น
มหานครที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยวามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง 
ไม่ว่าแบบเรอแนสซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย น า
ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดู
ร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตั้งอยู่ชาน
เมืองมิวนิค เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในมิวนิค มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่งดงามและใหญ่โตมาก 
ด้านนอกมีสวนที่กว้างขวาง และด้านในมีการแสดงภาพวาดให้ชมด้วย  จากนั้นน าท่านสู่ถนนแมกซิมิเลียน 
Maximilianstrasse ถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิค ถนนสายหลักที่นักช้อปต้องไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขาย



ของแบรนด์เนมและเป็ฯที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อีกทั้งบริเวณถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่และค่อนข้าง
พิเศษกว่าย่านอ่ืนๆ เพราะเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่พระเจ้าลุดวิคท่ี 1 แห่งบาวาเรีย ทรงวางผังเมืองด้วยพระองค์
เอง ท าให้เราเห็นบรรยากาศรอบๆ บริเวณนี้ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมบาวาเรียนได้เป็นอย่างดี 
(ในส่วนของย่านแมกซิมิเลี่ยนนี้ ตรงกับวันที่ 31 ธ.ค. ร้านค้าต่างๆ จะปิดให้บริการ ท่านสามารถเดินเล่นพร้อม
ถ่ายรูปร้านค้าและอาคารสวยงามได้ตามอัธยาศัย) จากนั้นน าท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน Marianplaz ย่านใจ
กลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลา
ว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบ า ให้
ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่
งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
เรียงรายอยูม่ากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel NH Munich Messe หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก  1 ม.ค.66  มิวนิค (เยอรมัน)-ปรำค (สำธำรณรัฐเช็ค)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสาธารณรัฐเช็ค โดยเดินทางเข้าสู่ กรุงปราค Prague เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต ตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้าง
ให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ผ่านชม
ทัศนียภาพที่งดงามสองข้างทาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นร า ภาพยนตร์
และละครเวที ทั้งยังเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท้ เป็นเมืองที่มีความสวยงามและ 
โรแมนติก รอดพ้นจากภัยสงครามในอดีตและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1992 น าท่านเดินชมภายนอกความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุง
ปราค ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ท าการของ
คณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น ้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มา
ของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ประกอบไปด้วยยอดแหลมของอาคารต่างๆ เดินชมเขตของตัวปราสาท ซึ่ง
บริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์วิตัส ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมี
สถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งท าขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์
ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนท าให้เมืองปราค เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคที่ได้ตกแต่งประดับประดาไป
ด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ท าด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาท
มีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาทอันสวยงาม และชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ โดยทุกๆ ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาบอกเวลา จะมี
หน้าต่างเล็กๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกา
ดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปี



มาแล้ว พร้อมให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น ้าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่
ส าคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ น าผลงานมา
แสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมอืง  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Congress Centre หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จ็ด 2 ม.ค.66 ปรำค-เชสกี้ครุมลอฟ (สำธำรณรัฐเช็ค)-เวียนนำ (ออสเตรีย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชั่วโมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ และทัศนียภาพงดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาด
เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค  ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมี ย มีชื่อเสียงจาก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ยูเนสโกให้ เป็นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตั้งชื่อขึ้นเพ่ือแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และ 
ครุมลอฟมอเรเวีย ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็นศนูย์กลางทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยเป็น
สถานที่จัดเทศกาลและงานรื่นเริงต่างๆ มากมายในแต่ละปี น าท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมือง
โบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่11 น าท่านถ่ายภาพความสวยภายนอกของ ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ Cesky 
Krumlov Castle ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายครา
แต่ก็ยั งคงความงดงามของปราสาทที่ ต้ั งอยู่บนเนิน เขาในคุ้ งน ้ าวัลตาวา ตัวปราสาทก่อสร้างด้วย 
สถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอแนสซองส์และผสมผสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็นที่อยู่ของ
ลอร์ดโรเซนเบิร์กและท่านลอดร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอ านาจในยุคนั้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งเข้าสู่ประเทศออสเตรีย โดยเดินทางเข้าสู่กรุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีผุ้เยี่ยมชมมากที่สุดของยุโรป มีเสน่ห์และ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานในท าเลที่ยอดเยี่ยมริมฝั่ งแม่น ้าดานูบ ประตูระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรป
ตะวันออกและเป็นประตูสู่ศูนย์กลางทางธรรมชาติของจักรวรรดิฮับสบูร์ก และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าและ
วัฒนธรรมที่ส าคัญที่สุดของออสเตรีย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีแ่ปด 3 ม.ค.66 เวียนนำ-พำร์นดอร์ฟ-เวียนนำ-สนำมบินเวียนนำ (ออสเตรีย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ เขตประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อิสระให้ท่านช้
อปปิ้ง แม็คอาร์เธอร์เกลนดีไซน์เนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของ
ประเทศออสเตรียและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่สุดที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านกับสินค้า อาทิ รองเท้า เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ด้วยแบรนด์เนมชื่อดังจากทุกมุมโลก เช่น Adidas, Almani, Bally, Burberry, 

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


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 และอ่ืนๆ อีกมากมายที่ต่างน าสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิดทุกวันอาทิตย์)  
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ** 

14.00 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา  
18.25 น.  ออกเดินทางกลับจากสนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที ่BR-62 
 

วันทีเ่ก้ำ  4 ม.ค.66  สนำมบินสุวรรณภูมิ 

10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..  
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีปิ่ดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ       EVA-Eastern Europe ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน-สโลวัก 9 วัน 6 คืน-BR 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเดี่ยว เพิ่มทา่นละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

27 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66 82,900 17,300 60,900 

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไมน่้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันท ี

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 



 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดง
เอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือ
ศูนย์ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพ่ือถ่ายรูปและสแกนนิ้วมอื 
 

อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระ

ไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น / ท่าน (ไม่เกิน 2 ชิ้น) และส าหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / 
ท่าน 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน ้ามันเชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 24 มิ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเด่ียวเพ่ิม 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อ านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 6 วันทัวร์) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีส าหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนักของกระเปาาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 บาท (ส าหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย และ

อัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเปาาทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเปาาและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเปาาจะต้องช าระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
 ค่าอาหารหรือเครือ่งด่ืมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม

อาจมีให้บริการบนห้องพักดว้ยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   



 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากท่ีระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ที่เก่ียวกับวีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซ้ือประกันเพ่ิมเติมได้ 

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

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่ประเทศ
ไทยต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครฐัเป็นส าคัญ)  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตวัเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
 
 
การช าระเงิน   
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ช าระค่าวีซ่าเพ่ิมเติมพร้อมมัดจ าตามที่เรียกเก็บ) ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด 
 
 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ 
 
 
 
 

 



ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. โรงแรมทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 
 
 
หมายเหตุ  
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง 

โดยต้องเป็นวัคซีนที่กลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิ
โนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของประเทศเยอรมันให้การรับรองเฉพาะเชื้อเป็น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์น
สันแอนด์จอห์นสัน เป็นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอ่ืนๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก าหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาา และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 



o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเปาาอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิ กในครอบครัว ที่ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (ออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเพ่ือใช้ในการท านัด  
  หมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นค า 
  ร้องสูงอายมุากๆ หรือเด็กเลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส าเนา 
  สูติบัตร (กรณีผู้ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบเปลี่ยน 
  นามสกุลจะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้ / 
  สัญญาอาชีพพิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้าน 
  งานแปล ค่าใช้จ่ายส าหรับงานแปลเอกสาร ผู้ยื่นค าร้องจะตอ้งช าระด้วยตนเอง 



- กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถน าเอกสารส่งล่วงหน้าได้ และมีความจ าเป็นจะต้องน าส่งในวันนัดหมายยื่นวีซ่าและหากต้องมีการ
ถ่ายส าเนาหรือแปลเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม ผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร หรือ 2 x 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

 ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

 รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินการเรื่องขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักอยู่หรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบ    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 



 

 
 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย  และหนังสอืรับรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

 กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลา
และ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันนัดหมาย
ยื่นวีซ่า 



 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็น
สามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

 กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ทา่นอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

 กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

 ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 
 

o หลักฐานการเงิน   

 ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนาทุกหน้า และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท าได้หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรก
ที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 

 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

 หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้  statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

 กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

 กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องท าจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายทีมี่การเงนิมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายชี้แจงเพ่ือรับรองการเงินพร้อมระบุ
ชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 



*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  

 
o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 



*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก                   
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศูนย์ย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เปน็ต้น  
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ 

เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 
 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน  

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

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

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดนิทาง ................................................................ 

     สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................. 

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

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................... 



      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ............................................................. 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................ ............... 

    .................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี์ ........................................ 

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

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 

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

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 

 โทรศัพท์ ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................................................... 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 

 

 กรณใีนระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...............................................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 



 
    ตั้งแต่วันที่ ................................................... ถึงวันที ่.............................................................. รวม ............................. วัน 

 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ........................................................................................................................................................... 

 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ .............................................................................................................. 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตัวท่านเองหรือไม ่  ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ............................. ............................................................................................ 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดนิทางด้วยกันกับท่านหรือไม ่  ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไมไ่ด้เดินทางด้วยกัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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