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เท่ียวเมืองมรดกโลกเชสก้ีครมุลอฟ  
เดินเล่นชมเมืองเลก็ๆ น่ารกัริมทะเลสาบท่ีฮอลสตทั 

พรอ้มช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
  

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยโุรปตะวนัออก ไดแ้ก่ ออสเตรยี,เยอรมนัและสำธำรณรฐัเชค็ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ 
ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม  
เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดก

โลกทีไ่ดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  
ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่ห์

ของเขตเมอืงเก่ำแห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแห่งหนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวำมงดงำมน่ำรกั
ของอำคำรบำ้นเรอืน  

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศูนยก์ลางความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การ
ธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืง  เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยี
และยงัแวดลอ้มไปดว้ย   ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยูบ่นเนิน
เขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิล์ุด  วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ด้
น ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น   สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์
ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 

2006 ทีผ่่ำน มำ 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยโุรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไป

กว่ำ 4,000 ปี  และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

 
ก าหนดการเดินทาง    26 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค.2563 
 



 

 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 
23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน 

EVA Air เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น
เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่าน
เอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียน
ฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสก้ีครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็)-ปราค 
02.20 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิน EVA 
Air  
  เท่ียวบินท่ี BR061 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมือง
เชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง) ผ่านชมบา้นเรอืนต่างๆ และทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีค้รุ
มลอฟ เมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่าเป็นไขม่กุแห่ง
โบฮเีมยี มชีื่อเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึง่เขต
เมอืงเก่านี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงนี้ตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกความ
แตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรมุลอฟ และครมุลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศ และยงัเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมทีส่ าคญั โดยเป็นสถานทีจ่ดัเทศกาลและงานรืน่เรงิ
ต่างๆ มากมายในแต่ละปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ เมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการ

ก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สุดทา้ย
เมอืงกก็ลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครมุลอฟกเ็จรญิขึน้เรือ่ยๆ 
จากการทีอ่ยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  ชมเมอืงเก่าเชสกีค้รมุลอฟ พรอ้ม
ถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยคุสมยั 
เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขาใน
คุง้น ้าวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยคุเรอเนสซองซ์
และผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวาร์

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


 

 

เซนเบริก์ ผูท้รงอ านาจในยุคนัน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กรงุปราค Prague เมือง
หลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยคุสมยัของ
กษตัรยิช์ารล์สที ่4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของยโุรป (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Duo หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

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

ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่พรอ้ม
ไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการเต้นร า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณแีห่งสถาปัตยกรรม
ยโุรปขนานแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและโรแมนตกิ รอดพน้จากภยัสงครามในอดตีและ
ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดแีละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้
ในปี 1992 น าท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราค ทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่
แมน่ ้าวลัตาวาอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล น า
ท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยูค่นละฝัง่แมน่ ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึ
ชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย น า
ท่านเดนิชมภายนอกเขตของตวัปราสาท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวหิารเซนตว์ติสั ตัง้อยูใ่นยา่น
ปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่14 โดยมสีถาปนิกเอกชาวฝรัง่เศส Matthias of 
Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสุด
จนท าใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ยหวั
สตัวป์ระหลาดมากมายทีท่ าดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนี้รอบๆ ตวั
ปราสาทมจีุดทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง อยา่งเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้่านถ่ายภาพของปราสาท
อนัสวยงาม และชมหอนาฬกิาดาราศาตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. 
เมือ่ถงึเวลาทีน่าฬกิาบอกเวลา จะมหีน้าต่างเลก็ๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารปูปัน้ทีเ่ป็น
สาวกพระเยซจูะพากนัเดนิพาเหรดออกมา โดยนาฬกิาดาราศาสตรแ์ห่งนี้สามารถบอกเวลาได้
ทัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรราศอีกีดว้ยซึง่ถูกสรา้งขึน้มากว่า 600 ปีมาแลว้ พรอ้มใหท้่าน
สมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญั
ของปราคทีส่รา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ น า
ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ ** เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม
เมืองและเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเนินรแ์บรก์ หรือนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขต
ประเทศเยอรมนั อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมที่



 

 

สวยงามอกีแห่งหนึ่ง เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี โดย
เป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์นสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศูนยป์ระชุม
หลกัของพรรคนาซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่   นูเรมเบิรก์-Ingolstadt Village Outlet-มิวนิค (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิรก์ทีม่อีายกุว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่างหนกัในปี 

1945 จากสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหมใ่หง้ดงามดงัเดมิ น าท่านแวะ
ถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของโบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ชมจตุัรสักลางใจเมอืง ซึง่มตีลาดนดัขนาด
ใหญ่ประจ าเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนดัครสิตม์าสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออก
ของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี จดุเด่นคอืมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของโบสถ์พระแมม่า
เรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสรา้งเพิม่เตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลกึ
ถงึ พระราชกฤษฎกีาทองค าปี 1356 อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของน ้าพุเชนิเนอรบ์รนุ
เนนสรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 19 เมตร มลีกัษณะคลา้ยยอด
หอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสุดเป็นรปู
ปัน้โมเสสและ 7 นกัพยากรณ์  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใช้
เวลาเดนิทงประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยูร่มิฝัง่
แมน่ ้าดานูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดีแ้ละเครือ่งบนิแอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็โทรนิคต่างๆ น า
ท่านเขา้สู่ อิงกอลสตดัทเ์อา๊ทเ์ลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ทีม่ ี
สนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy 
Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แมน่ ้าอซิาร ์เป็นศูนยก์ลาง
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
เยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ 
และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหานครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.1158  มี
บรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนัรุง่เรอืง ไมว่่าแบบเรอเน
ซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย  น า
ท่านสู่บรเิวณ จตัรุสัมาเรียน Marian Platz ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชม



 

 

มากมาย อาท ิMariensaule รปูปัน้พระแม่มารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม ่ทีม่ ี
จดุเด่นอยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้ม
กนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถ์
แมพ่ระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณยา่นน้ียงัมรีา้นจ าหน่าย
สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Azimut Hotel Munich หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นเขตแควน้บา

วาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนีตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้
จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเขา้ชม “ปราสาทนอย
ชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle  ซึง่อยูบ่นเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิล์ุด
วคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์
น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรีจ่ดุทีถ่่ายรปูกบัปราสาทน้ีไดด้ทีีสุ่ด ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสการด์
ต่างๆ ซึง่ความงามนี้ยงัท าใหป้ราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้ง
เป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่
ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดิน
เท้าแทนหรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงช าระเพ่ิม
ท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็

อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชัว่โมง)  น าท่านชมเมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลกอยา่ง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงที่
เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น าท่านเดนิ
ขา้มแม่น ้าซาลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สู่จตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่
กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่
สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยคุแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่
เพื่อแทนโบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหาย จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ช่วง
ในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรา้นคา้



 

 

หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ ี
รา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ ัง้ของบา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมือ่ปี 2006 ตัง้อยูบ่นถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหน้ ารถบสัน านกัท่องเทีย่วเขา้
ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)  ** เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
อาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั ** 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Best Western Plus Amedia Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 

ปี ช่วงทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่าน
เดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบั
กบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนั
เป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุด
ของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุ
กลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชม
เมอืง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโร

แมนตกิมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรม
และประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้าสายส าคญัของยโุรปคอืแมน่ ้าดานูบไหลผ่าน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านสู่ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ท่ีถนนคารท์
เนอร ์ถอืเป็นยา่นถนนคนเดนิทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดของเมอืงเวยีนนา อาคารต่างๆ ใน
บรเิวณนี้รอดพน้จากการถูกท าลายเมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บัการปรบัปรงุอกีครัง้
ดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมากมาย 
(รา้นคา้บางรา้นอาจปิดท าการเนื่องจากเป็นช่วงปีใหม)่ 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เขตเมอืงพารน์ดอรฟ์ เพื่อน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Pannonia Tower Hotel 
Parndorf หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



 

 

วนัทีเ่จด็  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงั

ฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีาร
ตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโคหรอืศลิปะประยกุตจ์ากทางเอเซยี
และยงัมเีครือ่งเรอืนเครือ่งใชต่้างๆ ประดบัอยูอ่ย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัที่
สวยงามไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวาม
หรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิ
ไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหมโ่ดยสถาปนิก
ประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิี
มาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดด
เด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศ์
ฮบัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดดเด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ้นตส์ตีเฟ่น St.Stephens Cathedral หรอืในภาษาเยอรมนัว่า 
ชเตฟานสด์อม Stephansdom เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศลิปะโกธกิ เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุ
เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์
ยากของประชาชน มเีอกลกัษณ์เด่นคอืยอดปลายแหลมของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตวัโบสถ์
ของมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น มขีนาดใหญ่ ทรงสูง หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบกว่า 230,000 
แผ่นและโมเสคทีเ่ป็นรปูนกอนิทรสีองหวัอนัโดดเด่น โดยส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโบสถค์อืก าแพง
ทางทศิตะวนัตก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1237 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบัอาคารรฐัสภา  
ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรยีมานับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในช่วงเวลาการปกครองโดย
จกัรพรรดฟิรนัซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลงัหนึ่งบนถนนสายวงแหวน 
Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบอาคารหลงันี้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้
ใหญ่ รปูปัน้ และหอ้งโถงต่างๆภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรปูปัน้เทพและทตู
สวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญ่สีค่นับนหลงัคา บรเิวณดา้นหน้าเป็นทีต่ ัง้
ของน ้าพุพลัลสัอะธน่ีาอนัโด่งดงัโดยมเีทพอีะธนีายนืเด่นเป็นสงา่ เสรมิดว้ยรปูปัน้อื่นๆ ซึง่
เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดอิอสเตรยีและจกัรวรรดฮิงัการ ี

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

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



 

 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียน
ฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  26 ธ.ค.2562 - 2 ม.ค.2563 
 

Beautiful Bavaria 
ออสเตรีย-เชค็-เยอรมนั 8 วนั / BR 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 54,500 34,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900 9,900 

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

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วด
สดุท้าย ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 



 

 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 

เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 

ปี กรมธรรมพ ์500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ 
ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ 
ณ วนัที ่4  ก.ค. 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีาร
ช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย การบนิ   
• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท โดยช าระพรอ้มค่า

ทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ี่เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยช าระพรอ้ม

ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 



 

 

• ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวั
ท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์ค่าซกั
รดีฯลฯ 

• ค่าอาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที่

นอกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์
โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ 

(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่า

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

ค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัร์

ทัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น



 

 

การคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัร์
ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด
หรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบ
ต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ 
ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้น
การบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าว
ตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั 
supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  



 

 

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็น
ส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกั
แบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มอุีณหภมูติ ่า  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดั

รตั และไมม่อ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปู
ด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  พร้อม
กรอกข้อมลูเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อม
เบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน ยกเว้น ผูย่ื้นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็
มากๆ 
 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้

ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  



 

 

o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทาง
นัน้ๆ  

 

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

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สี
ขาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและ
หา้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส์ ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณที่านทีห่ยา่แลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการวนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดย
ระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนั
ลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารต้องออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า
พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนา
หนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   



 

 

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนา
ทะเบยีนสมรส 

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน
สมรสพรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มี
บุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและ
หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จง
การรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธ
การยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจาก

สถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณเีป็น
เดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา 

ทุกหน้าย้อนนหลงั 6 เดือนและปรบัสมดุอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายย่ืนวีซ่า พร้อม
ส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบั
ตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคาร
ยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุดไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้
statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็น
ระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชี
เงนิฝากประจ า เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมดุ
บญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที่
มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 



 

 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรอง
แก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้
บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบ
โดยมเีนื้อหายนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรบัรอง
ค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไป
ดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย
ใดเป็นผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้ง
ใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตาม
นดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



 

 

***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน า
เอกสารส่งย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสีย

ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดใน
การสะกดตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล 

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

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) 

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



 

 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   

......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-

ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา 

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

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น 

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

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

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



 

 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above 
(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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



 

 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี 

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

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

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

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

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

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

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุน

คา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนั

หรือไม)่ 

 



 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ 

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

ความสมัพนัธก์บัทา่น 

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

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

 

 


