
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

** การบินไทย บินตรงสู่นครแฟร้งคเ์ฟิรต์  

กลบัเวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

เยอรมนั-เชค็-ออสเตรีย � วนั � คืน 
ชมจตัรุสัโรเมอร ์และบรรยากาศที งดงามของ 

เมืองเก่าแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
เข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุ 

ชมเมืองปราคและเมืองนํ+าแร่ครมุลอฟ 
พร้อมช้อปปิ+ ง McArthurGlen Parndorf Outlet 

 Eastern Europe 3 Countries 



 

 

 

 

 

  

บรษิทัฯ นําทา่นสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยโุรปตะวนัออก อาท ิเยอรมนั, เชค็และออสเตรยี นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
ต่างๆ ที )งดงามดงันี* 
 

แฟร้งคเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ที สดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั � ของประเทศเยอรมนี ตั "งอยูร่มิฝั งแมนํ่"าไมน์ และยงัเป็น
ที ตั "งของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป และยงัเป็นเมอืงที รํ ารวยที สดุในกลุ่ม
สหภาพยโุรป 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่าแก่ทางดา้นสถาปัตยกรรมอกีแหง่หนึ)งของประเทศเยอรมนั และมคีวามงดงามน่ารกัของอาคาร
บา้นเรอืน  

ปราก เมอืงหลวงแหง่ปราก ที )เตม็ไปดว้ยกลิ )นไอของความโรแมนตคิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืง
เก่าแหง่กรงุปราคพรอ้มชอ้ปปิ*งสนิคา้พื*นเมอืงมากมาย 

เชสกี�ครมุลอฟ  เมอืงโบราณที )มอีายมุาตั *งแต่ศตวรรษที ) 33 อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี เป็น 3 ในเมอืงมรดกโลกที )
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตั *งแต่ปี ค.ศ.3778  

เวียนนา เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ที )มเีสน่หท์ั *งทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชาตทิี )งดงาม  

 
กาํหนดการเดินทาง   !-#$ ก.พ. / #(-#! มี.ค.#$)# 
 
 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมทุรปราการ 
��. � น.  คณะพร้อมกนัที$สนามบินสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั .น / ประตู

ทางเข้าระหว่างหมายเลข �-   เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 
**กรณีที บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง

แต่ละ กาํหนดการเดินทางอีกครั +งก่อนทาํการจองตั @วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื อเปลี ยนฤดกูาล เวลาการเดินทาง
อาจมี การเปลี ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัที -สอง แฟร้งคเ์ฟิรต์-นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั) 
� ./� น. นําท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เที$ยวบินที$  TG-920 
�;.;; น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั นําทา่นผา่นขั 
นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระ นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงของนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ ชม นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ 
เมอืงใหญ่ทีสดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั � ของประเทศเยอรมนี ตั "งอยูร่มิฝั งแมนํ่"าไมน์ และยงัเป็น
ทีตั "งของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป และยงัเป็นเมอืงทีรํารวยทีสดุในกลุ่ม
สหภาพยโุรป นําทา่นชม จตรุสักลางเมืองโรเมอร ์อนังามสงา่ มบีา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไดส้รา้งจาํลอง
มาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ยา่งดเียียม นําทา่นชม
ภายนอกของมหาวหิารโดมแหง่แฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไดร้บัการบรูณะขึ"นมาหลงัไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั



 

 

 

 

 

ในชว่งสงครามโลกครั "งที 9 ใหท้า่นเดนิเล่นยา่นจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึงเป็นจตุัรสัทีเก่าแก่ทีสดุใน
เมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไดร้บัการก่อสรา้งขึ"นใน
ปี PQR� ซึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรสั จุดทอ่งเทียวทีน่าสนใจทีสดุจุดหนึงในแฟรงกเ์ฟิรต์ 
มอีาคาร 9 อาคาร ซึงไดร้บัมาจากครอบครวัพอ่คา้ครอบครวัหนึง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City 
Hall และถูกเชือมกบัอาคารรอบๆ สถานทีแหง่นี"เป็นทีตั "งของรฐับาลทอ้งถินมามากกวา่ 600 ปี โดยทั "ง
ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม ่ซึงมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก พบกบัอาคาร
กึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเรยีกวา่ “ออสไซเล่อ”ทีไดร้บัการก่อสรา้งขึ"นมาใหมโ่ดยสามารถ
รกัษารายละเอยีดของอาคารดั "งเดมิทีเคยถูกทาํลายหมดสิ"นเมือสมยัสงครามโลกครั "งทีสองไดทุ้ก
รายละเอยีด จากนั "นนําทา่นถ่ายภาพความสวยงามของนํ"าพแุหง่ความยตุธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen 
ทีตั "งเดน่เป็นตระหงา่นอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจาํเมอืง จากนั 
นนําทา่น
เดนิทางสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรือนูเรมเบิรก์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ' ชั (วโมง) เมอืงแสนสวยน่ารกัๆ 
ของเยอรมนัเมอืงเก่าที(มสีถาปัตยกรรมที(สวยงามอกีแหง่หนึ(ง ผา่นชมววิทวิทศัน์อนังดงาม เมอืงเก่าแก่
น้อยใหญ่ที(เตม็ไปดว้ยปราสาท วงั โบสถ ์จนกระทั (งถงึ เมอืงนูเรมเบริก์ เมอืงที(ตั 
งอยูใ่นรฐับาวาเรยี อนัมี
ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 677 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิ 8สทิธิ 8ในสมยัสงครามโลกครั 
งที(
สอง ซึ(งอดตีเป็นศนูยป์ระชมุหลกัของพรรคนาซ ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิชมยา่นเมืองเก่านูเรมเบิรก์ที(มอีายกุวา่ 677 ปี ซึ(งถูกทิ
งระเบดิอยา่งหนกัในปี =6>? จาก

สมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้าํการบรูณะขึ
นมาใหมใ่หง้ดงามดงัเดมิ ผา่นชมเมา้ทฮ์าลโ์รงเกบ็สว่ยภาษี
อากรในอดตีที(ถอืเป็นอาคารประวตัศิาสตรอ์กีแหง่หนึ(งของเมอืงนูเรมเบริก์ ผา่นชมบา้นนสัเซา หนึ(งใน
ตวัอยา่งบา้นขนุนางชั 
นสงูสมยัยคุกลางที(ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดทีี(สดุหลงัหนึ(ง นําทา่นแวะ
ถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของโบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ก่อนนําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงบรเิวณจตุัรสักลางใจ
เมอืง ซึ(งมตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจาํเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนดัครสิตม์าสที(ใหญ่ที(สดุในประเทศเยอรมนี 
ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี จุดเดน่คอืมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลานที(หน้าจั (วของโบสถพ์ระแม่
มาเรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบันี
ถูกสรา้งเพิ(มเตมิภายหลงัในปี ค.ศ. =?76 เพื(อเป็นการราํลกึถงึ พระ
ราชกฤษฎกีาทองคาํปี ='?G จากนั 
นอสิระใหท้า่น ถ่ายภาพความงดงามของนํ
าพเุชนิเนอรบ์รนุเนนสรา้ง
ขึ
นระหวา่งปีค.ศ ='H6-='6G ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว =6 เมตร มลีกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตล์
กอธคิ ในแต่ละชั 
นมรีปูปั
นประดบัอยูร่วมทั 
งหมด >7 ตวั โดยรปูชั 
นบนสดุเป็นรปูปั
นโมเสสและ J นกั
พยากรณ์   

คํ า  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารพื"นเมอืง   
จากนั "นนําทา่นเขา้สูท่ีพกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที -สาม  นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุปราค เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแหง่อาณาจกัร

โบฮเีมยีที(โดง่ดงัในอดตี ตั 
งแต่ยคุสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที( > ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ(งในนครที(
สวยที(สดุอกีแหง่หนึ(งของยโุรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ >.'7 ชั (วโมง) ผา่นชมทศันียภาพสองขา้งทาง



 

 

 

 

 

จนถงึกรงุปราค เมอืงหลวงแหง่สาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเที(ยวชื(อดงัที(ไดร้บัความนิยมมาก
ที(สดุแหง่หนึ(งในกลุ่มยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงที(น่าตื(นตาตื(นใจ พรั (งพรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการ
เตน้ราํ ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทั 
งยงัเป็นอญัมณแีหง่สถาปัตยกรรมยโุรปขนานแท ้เป็นเมอืงที(มคีวาม
สวยงามและโรแมนตกิ เป็นเมอืงที(รอดพน้จากภยัสงครามในอดตีและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี
และไดร้บัการขึ
นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี =66K   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแหง่กรงุปราค ที(ตั 
งอยูบ่นเนินเขารมิฝั (งแมนํ่
าวลัตาวาอดตีที(

ประทบัของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นที(ทาํการของคณะรฐับาล  นําทา่นชมววิสวยบนเนินเขาที(
สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคที(อยูค่นละฝั (งแมนํ่
า ที(ทา่นจะเหน็ถงึชื(อที(มาของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด 
ที(ทา่นจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย นําทา่นเขา้ชมเขตของตวัปราสาท ซึ(งบรเิวณเดยีวกนัมี
มหาวิหารเซนตวิ์ตสั ตั 
งอยูใ่นยา่นปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี( => โดยมสีถาปนิกเอก
ชาวฝรั (งเศส Matthias of Arras เป็นที(เกบ็มงกุฎเพชรซึ(งทาํขึ
นในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี( > กษตัรยิผ์ูส้รา้ง
ความเจรญิสงูสดุจนทาํใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิที(ไดต้กแต่งประดบัประดาไป
ดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายที(ทาํดว้ยหนิตั 
งอยูบ่นหลงัคาและปากทอ่รางนํ
าฝน นอกจากนั 
นมหาวหิาร
แหง่นี
ยงัมหีอ้งสาํหรบัสวดมนตเ์ลก็ที(อยูด่า้นขา้งรอบๆ และสิ(งหนึ(งที(น่าทึ(งของหอ้งสวดมนตเ์ลก็ของ 
เซนต ์เวนเซสลาส คอืกาํแพงฝาผนงัที(ประดบัดว้ยพลอยและหนิที(มสีสีนัสดใสระรานตา  นอกจากนี

รอบๆตวัปราสาทมจุีดที(น่าสนใจอยูห่ลายแหง่อยา่งเชน่โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซึ(งเป็นหอ้ง
แถวรา้นคา้เลก็ๆ ตั 
งอยูเ่รยีงราย ซึ(งครั 
งหนึ(งในอดตีหอ้งแถวเหล่านี
เคยใชเ้ป็นบา้นพกัของทหารยามเฝ้า
พระราชวงั ใหท้า่นถ่ายภาพของปราสาทอนัสวยงาม  พรอ้มสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพาน

ชารล์ส ที(ทอดขา้มแมนํ่
าวลัตาวา สญัลกัษณ์ที(สาํคญัของปราคที(สรา้งขึ
นในยคุของกษตัรยิช์ารล์สที( > 
ปัจจุบนัเป็นสถานที(ที(เหล่าศลิปินต่างๆ นําผลงานมา 
แสดงและขายใหก้บันกัทอ่งเที(ยวและผูท้ี(สนใจ 

คํ า  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารพื"นเมอืง   
จากนั "นนําทา่นเขา้สูท่ีพกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที -สี -   ปราค-เชสกี�ครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเชสกี.ครมุลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ K ชั (วโมง) ผา่นชมบา้นเรอืต่างๆ และทศันียภาพงดงามระหวา่งเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี
ครุ
มลอฟ เมอืงขนาดเลก็ในภมูภิาคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื(อวา่เป็นไขม่กุแหง่โบฮเีมยี มี
ชื(อเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่าและปราสาทครมุลอฟ ซึ(งเขตเมอืงเก่านี
ไดร้บัการ
ขึ
นทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื(อเมอืงนี
ตั 
งชื(อขึ
นเพื(อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรุ
มลอฟ และ ครมุลอฟมอเรเวยี ที(อยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางทาง
วฒันธรรมทีสาํคญั โดยเป็นสถานทีจดัเทศกาลและงานรืนเรงิต่างๆ มากมายในแต่ละปี นําทา่นชมเมอืง
โบราณที(มอีายมุาตั 
งแต่ศตวรรษที( ==  จากการก่อตั 
งเมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของ



 

 

 

 

 

อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกลู Schwarzenberg 
และครมุลอฟกเ็จรญิขึ
นเรื(อยๆ จากการที(อยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น = 
ในเมอืงมรดกโลกที(ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตั 
งแต่ปี ค.ศ.=66K นําทา่นถ่ายภาพภายนอก
ของ ปราสาทครมุลอฟ ที(ไดร้บัการเปลี(ยนแปลงและต่อเตมิในหลายยคุสมยั เปลี(ยนมอืเจา้ของหลายครั 
ง
หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาทที(ตั 
งอยูบ่นเนินเขาในคุง้นํ
าวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกกรรมในชว่งศตวรรษที( =' ยคุเรอเนสซองซแ์ละผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค ่เป็น
ทีอยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และทา่นลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอาํนาจในยคุนั "น  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื
นเมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ '.'7 ชั (วโมง) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 

หนึ(งในเมอืงที(มคีวามโรแมนตกิมากที(สดุเมอืงหนึ(งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ที(
สะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจายอยูท่ ั (วเมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่
ที(สดุในประเทศออสเตรยี มแีมนํ่
าสายสาํคญัของยโุรปคอืแมนํ่
าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทั 
ง
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมคีวามสาํคญัในระดบันานาชาต ิโดยเป็นสถาน
ที(ตั 
งของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแหง่ อาทเิชน่ United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และ
ยงัเป็นที(ตั 
งของสาํนกังานสหประชาชาตทิี(สามของโลกอกีดว้ย   

คํ า  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารจนี   
จากนั "นนําทา่นเขา้สูท่ีพกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที -ห้า   เวียนนา-ช้อปปิ� งพารน์ดอรฟ์เอา๊ทเ์ลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม   
 นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์ที(มี

ความสวยงามและยิ(งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป ที(มกีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทั 
ง
บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยกุตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื(องเรอืนเครื(องใชต่้างๆ ประดบัอยู่
อยา่งวจิติรงดงาม รวมทั 
งสวนภายในพระราชวงัที(สวยงามไมแ่พท้ี(ใด ซึ(งสรา้งขึ
นตั 
งแต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที( = เป็นผูด้าํรใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโออ่า่เทยีบเทา่กบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั (งเศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีจากการทาํสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึ
นมาใหม่
โดยสถาปนิกประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยั
จกัรพรรดนีิมาเรยี เทเรซ่า ในปี =J>6 โดยพระราชวงัแหง่นี
มหีอ้งต่างๆ มากมายกวา่ =,>77 หอ้ง สทีี(โดด
เดน่คอืสเีหลอืงซึ(งเป็นสสีญัลกัษณ์แหง่ความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ 
ทาํใหเ้วยีนนามคีวามโดดเดน่จนไดร้บัการขึ
นทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.=66G   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   
บา่ย นําทา่นเดนิทางผา่นชมทศันียภาพของเสน้ทางทอ่งเที(ยวสายหลกัของกรงุเวยีนนาที(แวดลอ้มไปดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่ที(สรา้งขึ
นในระหวา่งปีค.ศ.=HG'-=HG6, 
พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารที(เคยเป็นที(ประทบัของราชสาํนกัฮปัสบรูก์มาตั 
งแต่ครสิตศตวรรษที(='-



 

 

 

 

 

K7, ตกึรฐัสภา ซึ(งสรา้งขึ
นในระหวา่งปีค.ศ.=HJ'-=HH', ถ่ายรปูกบัภายนอกของพระราชวงัเบลวาแดร,์ 
สวนสเตรา๊สแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้  จากนั 
นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ >? นาท)ี นําทา่นสู ่ปารน์ดอรฟ์เอ๊าทเ์ลต็ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ
ง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซ
เนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ทเ์ลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และ
เป็นแหล่งช้อปปิ+ งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สนิคา้แบรนดช์ือดงัต่างๆ จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืก
มากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสื"อผา้ เครืองประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลาย
แบรนด ์อาท ิAdidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, 
Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, 
Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นตน้ และอืนๆ อกีมากมายทีต่างนําสนิคา้
มาลดราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** เพื$อความสะดวกในการเลือกซื.อสินค้าให้ท่าน
อิสระอาหารคํ$าตามอธัยาศยั ** 
จากนั "นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที -หก  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม   
 นําทา่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพกั และใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา 
TU.UW น. นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที ยวบินที  TG937 
  

วนัที -เจด็  สนามบินสวุรรณภมิู สมทุรปราการ 

�;.�� น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีที บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง

แต่ละ กาํหนดการเดินทางอีกครั +งก่อนทาํการจองตั @วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื องจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี ยแ์ละได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื อเปลี ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี$ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื$นๆ ที$ไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั .งนี.เพื$อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   !-#$ ก.พ. / #(-#! มี.ค.#$)# 

 

Eastern Europe 3 Countries 

(เยอรมนั-เชค-ออสเตรีย U วนั / TG) 
XY-�; ก.พ.�;Z� � -�Y มี.ค.�;Z� 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ /Z,Y�� /;,Y�� 
เดก็อายตุํ(ากวา่ =K ปี พกักบัผูใ้หญ่ = ทา่น //,Y�� / ,Y�� 
เดก็อายตุํ(ากวา่ =K ปี พกักบัผูใ้หญ่ K ทา่น (เสรมิเตยีง) /�,Y�� /X,Y�� 
พกัเดี(ยวเพิ(ม ทา่นละ ;,Y�� /,Y�� 

ทา่นที(มตีั kวโดยสารอยูแ่ลว้ มาเดนิทางกบัคณะ ทา่นละ ��,Y�� �X,Y�� 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ  , �� บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ X,;�� บาท  ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ.ามนั ในกรณีที$สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ$มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ$ากว่า U ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  
 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางนี.ต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารที$เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํ$ากว่า �; ท่าน  และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• อตัราค่าเดินทางและตั _วโดยสารนี.เป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันั.นหากมีการออกตั _วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

• กรณีท่านที$มีตั _วของสายการบินอื$นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั _วโดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า
เนื$องจากมีการเกี$ยวข้องกบัการยื$นวีซ่า ซึ$งผูเ้ดินทางไม่สามารถยื$นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั.นจึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสาร
สาํหรบัการยื$นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั .งนี.เพื$อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่า 

 

อตัรานี.รวมบริการ 

• คา่ตั kวเครื(องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรง้คเฟิรต์ // เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชั 
นประหยดั 
• คา่โรงแรมที(พกัตามรายการที(ระบุ (สองทา่นต่อหนึ(งหอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานที(ต่างๆ,  คา่อาหารและเครื(องดื(ม, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเที(ยวตามรายการที(ระบุ 
• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ที(ม ี
• คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที(คอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึ(งเดก็อายตุํ(ากวา่ = ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ J? ปี วงเงนิ

คุม้ครอง ?77,777 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื(อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
• คา่ภาษนํี
ามนัเชื
อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที(มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ(งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที( 
'7  ต.ค.K?G= หากมเีพิ(มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํ
ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ(มตามกฏและ
เงื(อนไขของสายการบนิ   



 

 

 

 

 

 
อตัรานี.ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ
าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี(เกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ทา่นละ 3,300 บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่น

ที(เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ี(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ =,?77 บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่น

ที(เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึ(งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการ

การบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระคา่ทปิตามที(โรงแรมนั 
นๆ เรยีกเกบ็ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที(ระบุ เชน่ คา่เครื(องดื(มและคา่อาหารที(ส ั (งเพิ(มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
• คา่อาหารหรอืเครื(องดื(มที(ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ใชจ้า่ยอื(นๆ ที(มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ
ามนั, คา่บรกิารอื(นๆ เพิ(มเตมิที(เกี(ยวกบัวซ่ีา หรอือื(นๆ ที(มไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
• คา่นํ
าดื(มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ
าดื(มระหวา่งทวัร)์ 
• คา่ทาํใบอนุญาตที(กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที(นอกเหนือจาก

ประกนัอุบตัเิหตุที(ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซื
อประกนัเพิ(มเตมิได ้
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ(งทา่น สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีก
เกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นที(เหลอืจะขอเกบ็ทั 
งหมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั 
นทางบรษิทัฯ จะ
ขอสงวนสทิธิ 8ในการคนืเงนิคา่มดัจาํทั 
งหมด 
 
การยกเลิก 
� หากมกีารยกเลกิเกนิ Q� วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ vR วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ xในการคนืเงนิมดัจาํคา่ตั yวโดยสาร

ของทา่นนั "นๆ (เงือนไขคา่มดัจาํตามทีทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ xในการคนืเงนิมดัจาํทั "งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ xในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั "งหมด 
� หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืนวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซ่ีาตามที

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
� หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซ่ีาผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั yวโดยสารเครืองบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ xในการคนืคา่มดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั yวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ xในการคนืคา่ทวัรท์ั "งหมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี(ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื(องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที(พกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณทีี(มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั 
งในประเทศไทยและต่างประเทศที(ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ
น

และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการคนืเงนิ จนกวา่จะ
ไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที(บรษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 



 

 

 

 

 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื(องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื(นๆ ที(มเีหตุ
ทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี(กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื(องจากมสีิ(งผดิกฎหมายหรอืสิ(งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื(อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที(กองตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทั 
งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี(สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื(องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี(กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วที(พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ(งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที(สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีที(ยวบนิล่าชา้หรอื
ยกเลกิเที(ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที(ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ
าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ(ากวา่
มาตรฐานได ้ทั 
งนี
ขึ
นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ 8ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในนํ
าหนกัสว่นที(เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื(องการงดสบูบุหรี( บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที(ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที(
ชดัเจนในเรื(องการสบูบุหรี( และมสีถานที(โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี( ทั 
งนี
เนื(องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีี(ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที(ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที(ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ > - ? ชั (วโมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื(องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 
งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั 
งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัที(สถานที(เขา้ชมนั 
นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที(
คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื(อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที(ดงักล่าว
ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั 
น ๆ ตามเงื(อนไขราคาที(ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั 
นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ 
หรอื เหตุหนึ(งเหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที(ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่
มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น เนื(องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที(เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ(งเป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันั 
นขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพิ มเติมเรื องโรงแรมที พกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํให้
หอ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ } ทา่น / 
} เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ U เตียงเดี ยว แต่อาจจะได้เป็น T เตียงใหญ่กบั T เตียงพบัเสริม 
หรืออาจจะต้องแยกเป็น T ห้องคู่และ T ห้องเดี ยว กรณีที มา U ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครืองปรบัอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมอุีณหภมูติํา  
3. กรณทีีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ"นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ xในการปรบัเปลียนหรอืยา้ยเมอืงเพือใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมขีนาดกะทดัรตั และ

ไมม่อีา่งอาบนํ"า ซึงขึ"นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั "นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 



 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื$นขอวีซ่าที$สถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม X; วนั 
- ผูยื้ นคาํร้องต้องแสดงตวัและสแกนนิ+วมือ ณ วนันัดหมายยื นคาํร้องที ศนูยยื์ น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยยื์ น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาํการถ่ายใหม่ที ศนูยยื์ น โดยผูยื้ นคาํร้องต้องชาํระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูยื้ นคาํร้องชาํระเงินด้วยตนเอง 
- ผูยื้ นคาํร้อง กรณุาส่งสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางที เป็นปัจจบุนัที สดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบื+องต้นสาํหรบัเพื อใช้ในการทาํนัด
หมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ที สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเว้น ผูยื้ นคาํร้อง
สงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัที เป็นภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, สาํเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), สาํเนาสติู
บตัร (กรณีผู้ที อายตุํ ากว่า jW ปี), สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาทะเบียนหย่า, สาํเนาใบเปลี ยนชื อ, สาํเนาใบเปลี ยนนามสกลุ 
จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทั +งนี+ทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาํเนาหนังสือสญัญาซื+อขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพ
พิเศษที มีเนื+อหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื อหลีกเลี ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย
ผูยื้ นคาํร้องจะต้องชาํระด้วยตนเอง 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ$ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริ(มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ G เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี
สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้

ตํ(ากวา่ G เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื(นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ี(กองหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซ่ีาอยา่งน้อยไมต่ํ(ากวา่ ' หน้า   
- หากทา่นเปลี(ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื(องจากประวตักิารเดนิทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ(งในการยื(นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ทา่นที(มปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทั

ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอื
เดนิทางนั 
นๆ  

o รปูถ่ายสีขนาด    x /` มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นั 
น เนื(องจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไมค่วรสวมเสื
อสี
ขาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวกหรอืเครื(องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิsกอายส ์** 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ$ากว่า X; ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายมุากกวา่ =? ปี แต่ไมเ่กนิ K7 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูิ

บตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 



 

 

 

 

 

o หมายเลขโทรศพัทที์$สามารถติดต่อได้ทั .งเบอรที์$ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นที(สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลี(ยนชื(อ กรณทีา่นที(มกีารเปลี(ยนชื(อ 
o สาํเนาใบเปลี(ยนนามสกุล กรณทีา่นที(มกีารเปลี(ยนนามสกุล 
o สาํเนาใบหยา่ กรณทีา่นที(หยา่แลว้  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี.การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที(ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั 
น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด
การเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั 
น (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีที(เริ(มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ(ากวา่ G เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที$เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั 
งนี
เพื(อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรดว้ยกนั ควร
คดัหนงัสอืชี
แจงเกี(ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที$ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี
แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี
แจงการรบัรอง
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื
องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี
หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื(นคาํรอ้งขอวซ่ีานี
)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื(อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และ

ปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัที(สดุเทา่ที(จะทาํได ้หรอืไมเ่กนิ =? วนันบัจากวนันดัหมายยื(นวซ่ีา พรอ้มสาํเนา
หน้าบญัชหีน้าแรกที(มชีื(อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกที(มชีื(อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที(ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่
ตํ(ากวา่ G เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุไมต่ํ(ากวา่ =? วนันบัจากวนันดัหมายยื(นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคง
ไมม่กีารเคลื(อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี
แจงเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื(อนไหวเนื(องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื(นๆ ตามแต่
ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน = เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื(นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจาํ เป็นตน้ 

- กรณทีี(เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ(งในการยื(นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคล
ในครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที(มกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทาํ
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื(อและความสมัพนัธช์ี
แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 



 

 

 

 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั .งนี.เพื$อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที$จะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื$อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

o กรณีเดก็อายตุํ$ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที(อาจจะเกดิขึ
นโดยคดัฉบบั
จรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทั 
งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื(อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที(อาจจะเกดิขึ
นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั 
งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื(อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั .งกบับิดาและมารดา โดยทั 
งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบัผูป้กครองอื(นโดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชี
แจงความสมัพนัธแ์นบโดยมเีนื
อหายนิดี
ชดเชยคา่เสยีหายที(อาจจะเกดิขึ
นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 
งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา
เพื(อรบัรองแก่บุตรดว้ย และจดหมายชี
แจงการรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิา
และมารดา รวมถงึผูป้กครองที(เดนิทางไปดว้ยทา่นนั 
นๆ 

- กรณีเดก็ที$บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที(ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื(นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั 
ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั 
งนี
ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที(ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ(มเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณทีี(ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของทา่น เนื(องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื(อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทั 
งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื(อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที(ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 
งหมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื(นวซ่ีา ทา่นตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า 
แต่หากกรณทีา่นที(ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื(นวซ่ีาและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนั 
นจะตอ้งมายื(นเดี(ยวและแสดงตวัที(สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที(มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี(จะเดนิทางไปทอ่งเที(ยวยงั
ประเทศตามที(ระบุเทา่นั 
น การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื(องมาจากหลกัฐานในการขอยื(นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื(นขอ
วซ่ีาทอ่งเที(ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึ
นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อก
เดนิทางภายใน K7 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี(ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั 
งนี
จะคาํนึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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



 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื$นขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที$ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่งยื$นคาํรอ้ง
ขอวีซ่า ทางศนูยยื์$นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปลี$ยนแปลงแก้ไข

ข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ ��� บาท / ท่าน 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 

 

 

�.  ชื�อ-สกลุ (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................ 
 
 ชื�อ-สกลุ (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................................ 
 

 ชื�อ-สกลุเดิม กรณีมีการเปลี�ยนชื�อหรือชื�อ-สกลุเดิม หรือนามสกลุเดิมก่อนแต่งงาน 

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

     หมายเลขหนงัสือเดินทาง .....................................................................  วนัเดือนปี เกิด ........................................................ 

     วนัออกหนงัสือเดินทาง ....................................................... วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง ..................................................... 

     สถานที�เกิด ............................................................. หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................................ 

+.  สถานภาพ           โสด            แต่งงานจดทะเบียน             แต่งงานไม่จดทะเบียน           หยา่                หมา้ย 
0.   กรณีท่านที�แต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื�อ-นามสกลุ....................................................................................................................................................... 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ...................................................................  สถานที�เกิด สามี-ภรรยา .............................................. 

4.  ที�อยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         
 ที�อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)........................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น ........................................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ......................................................................... อเีมลล์ ..............................................................................  
 



 

 

 

 

 

?.  ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที�ทาํนัCนเกี�ยวกบัอะไร ดา้นใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที�อยูที่�ทาํงานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที� (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................. 

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัCนหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................. 
 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที�ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................... 
 

D.  ชื�อบุคคลที�ร่วมเดินทางไปดว้ย................................................................................................................................................ 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมครัC งนีC  (ระบุ)..........................................................................................................................          
G.  ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปใน 0 ปีที�ผา่นมาหรือไม่                  ไม่เคย             เคย (กรณีที�เคยใหร้ะบุวนัที�) 
    ตัCงแต่วนัที� ...........................................................ถึงวนัที� ..................................................................  รวม .................... วนั 
 ท่านเคยไดรั้บการสแกนนิCวมือหรือไม่    ไม่เคย                  เคย   

กรณีที�ท่านเคยไดรั้บการสแกนนิCวแลว้ กรุณาระบุวนัที� ........................................................................................................ 
H.  ท่านสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยตวัท่านเองหรือไม่             ตวัเอง                         มีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย  

(กรณีที�มีผูส้นบัสนุดค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่านและระบุความสมัพนัธ์ และเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่าน คือ .......................................................................................................................................... 

ความสมัพนัธ์กบัท่าน ...........................................................................................................................................................

เดินทางดว้ยกนักบัท่านหรือไม่         เดินทางดว้ยกนั                ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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