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East Europe Classic 
ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรฐัเชค็-เยอรมนั 7 วนั 4 คืน 

     

    โดยสายการบิน 
 

 ** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 
 
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิออสเตรยี สำธำรณรฐัเชค็ สโลวคัและสหพนัธรฐั
เยอรมนัี น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำมและเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัเชริน์บรุนทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุของนครเวยีนนำและสะทอ้นถงึ
 ควำมงดงำมมัง่คัง่ของประเทศออสเตรยีในอดตี  
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บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีม่ชีือ่ดงักอ้งโลก และยงัใชฉ้ำกสถำนทีใ่นกำรถ่ำยท ำ 
  ภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์  
ปราก เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ

แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

อิงโกลสตดัท ์ เมอืงหนึง่ทีเ่ป็นเมอืงในรฐัอสิระของแควน้บำวำเรยีในประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนีั ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แมน่ ้ำดำนูบใจ
กลำงแควน้บำวำเรยี และเป็นสว่นหนึง่ของเมอืงมวินิค ทีต่ัง้ของชคิเอ๊ำทเ์ลต็ ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ 
มำกมำย 

อลูม์ อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ของประเทศเยอรมนั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงบา้นเกดิของ
นกัวทิยาศาสตรช์ือ่ดงัอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ 

ฟสุเซ่น ตัง้อยู่ทำงแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่
ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 

การมิ์ชพารเ์ท่นเคียรเ์ช่น   ตัง้อยู่กลำงเทอืกเขำแอลป์ เมอืงแสนสวยในหุบเขำของเยอรมนัใต ้ทีต่ัง้ของยอดเขำซุกสปิตเซ่ 
ภูเขำทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั  

ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีม่ชีือ่ดงักอ้งโลก และยงัใชฉ้ำกสถำนทีใ่นกำรถ่ำยท ำ 
  ภำพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์  
    
ก าหนดการเดินทาง   16-22 ม.ค. / 20-26 มี.ค.2561 
 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 
23.59 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R 
 
วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-ปราก (สาธารณรฐัเชค็) 
02.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร ์  

เท่ียวบินท่ี  BR 061 
08.10 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง)  นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภูมภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 
450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยูบ่นสองฝ ัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและ
ฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร  น าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา,มหาวทิยาลยัโรง
ละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใตอ้ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ี
เยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอืน่ๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสส์
บรูก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  น าท่านถ่ายรปูภายนอกกบัปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle 

Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบสรา้ง
ขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้ง
ใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี้   
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่ง
ดงัในอดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันยีภาพอนังดงามสองขา้งทาง  

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)   
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Duo Prague หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ปราก - (สาธารณรฐัเชค็)-อิงโกลสตดัท ์(เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่าน เข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราก ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ ัง่แมน่ ้าวลัตาวาอดตี

ทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล  น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝ ัง่แม่น ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที่
ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทัง้ยอดโบสถ ์ต่างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที่
สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆมากมาย  จากนัน้มเีวลาน าท่านเดนิเล่นย่าน จตัรุสัเมืองเก่า ทีม่บีรรยากาศคกึคกั
ตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมทัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและ
ใหก้ารยอมรบักนัทัว่ยโุรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กน็ิยมน าไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที่
งดงาม รอชมนาฬกิาโบราณทีจ่ะมตีวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่โมง จากนัน้น าท่านเขา้ชมเขตของตวั
ปราสาท ทีม่ ีมหาวิหารเซนตวิ์ตสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ที่ประดบัดว้ยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม  ใหท้่านสมัผสักบั
บรรยากาศทีส่วยงามสู ่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ใน
ยุคของกษตัรยิ ์ชารล์สที ่4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บั
นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองอิงโกลสตดัท ์Ingolstadt เมอืงหนึ่งทีเ่ป็นเมอืงในรฐัอสิระของแควน้บา
วาเรยีในประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนีั ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบใจกลางแควน้บาวาเรยี และเป็นสว่นหนึ่งของ
เมอืงมวินิค และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบรษิทัผูผ้ลติรถยนตส์ญัชาตเิยอรมนัออดี ้ผูผ้ลติเครื่องบนิป้องกนั
แอรบ์สั และยงัเป็นศนูยก์ลางของชุมทางรถไฟความเรว็สงูเชื่อมต่อระหว่างเมอืงไปเมอืงนูเรมเบริก์อกีดว้ย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทีน่ ามาจดัรายการโปรโมชัน่ที ่
Ingolstadt Village Outlet ชคิเอ๊าทเ์ลท็ใกลเ้มอืงมวินิค ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้จากแบรนดเ์นมต่างๆ อาท ิ
Asics, Armani, Bally, Boss, Calvin Klein Jeans, Coach, Escada, Fossil, Furla, Guess, Gucci, 
Hackett, Lacoste, L’Occitane, MCM, Michael Kors, New Balance, Nike, Puma, Superdry, Samsonite, 
Swarovski, Tod’s, The North Face, Versace เป็นตน้ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
รบัประทานอาหารค า่ในเอา๊ทเ์ลท็) 

 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั NH Ingoldstadt Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ อิงโกลสตดัท-์อลูม์-ฟสุเซ่น (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอลูม์ Ulm (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงอลูม์ อกีหนึ่งเมอืง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงบา้นเกดิของนกัวทิยาศาสตรช์ื่อ
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ดงัอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัฟิสกิสท์ฤษฏทีีเ่ป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางว่าเป็น
นกัวทิยาศาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในครสิตศตวรรษที ่20 พรอ้มชมและถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยีท์ีร่ะลกึอลัเบริต์
ไอน์สไตน์ โดยตวัเมอืงตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนั ในรฐับาเดิน้-เวทิเทมเบริก์ ใหท้่นถ่ายรปู
ภายนอกและชมความงดงามของวหิารอลูม์เมอรม์นัสเตอร ์Ulm Munster วหิารทีม่ชีื่อเสยีงและถอืว่าเป็น
โบสถท์ีส่งูทีส่ดุในโลก วดัไดว้่ามคีวามสงูถงึ 161.53 เมตร ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14 หรอืราวๆ ปี ค.ศ.
1377 และสรง้เสรจ็เมื่อ 31 พ.ค.1980 ใหท้่านชมย่านมารเ์กต็สแควร ์ทีต่ัง้ของหอสมุดประชาชน, อาคารศาลา
กลางจงัหวดัหรอื Town Hall, อาคารโบราณทีถู่กตกแต่งดว้ยสสีนัสวยงามและยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์Clock Tower และตลาดของเมอืง Market Town ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากยา่นมารเ์กต็
ทาวน์ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าและเดินเล่นชมเมือง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟสุเซ่น Fussen ประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศ
เยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ใหท้่านชมเมอืงทีม่อีายมุากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงใน
อดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากนี้
เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามของบา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซึง่ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล ์   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
    น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Euro Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
   

วนัทีห้่า  ฟสุเซ่น-การมิ์ชพาเท่นเคียรเ์ช่น-ซุกสปิตเซ่ (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองการมิ์ซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้อยู่กลางเทอืกเขาแอลป์ 

เมอืงแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมอืงสวยแบบบาวาเรยีแท ้ตามผนงัของตกึต่าง ๆ ยงัเป็นรปู
เขยีนเรื่องราวในครสิตศ์าสนาทีน่่าชมยิง่ และยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่ว
ทัง้ในฤดรูอ้นและฤดหูนาว เนื่องจากการม์ชิมคีวามงามทางธรรมชาตซิึง่เป็นภูเขาสงูโอบลอ้มเมอืงไว ้แลว้ยงัมี
ทะเลสาบแสนสวยงามอกีดว้ย นอกจากนัน้ ยงัเป็นศนูยก์ลางการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ลานสเกต็น ้าแขง็ และ
ลู่แขง่สกโีอลมิปิก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟ
ไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั ใหท้่านชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามตลอด
สองขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดบั 2,000 เมตร น าทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พื่อไต่ระดบัสู่
ระดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูและชื่นชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์และบน
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอกีหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืง ซาลส์เบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลา

ประมาณเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  เมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 
250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา น าท่านชมเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงจากการเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรเ์พลงอมตะ 
“มนตร์กัเพลงสวรรค”์ หรอื The Sound of Music น าท่านเดนิขา้มแม่น ้าซาลสอคัช ์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่า
ของซาลสเบริก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ทีม่มีหาวหิารใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
    น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Arena City Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก  ซาลสเบิรก์-เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางผ่าน

ถนนสายวงแหวน เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนาทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่ 
อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารที่
เคยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปี
ค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศ์
ฮบัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลาย
รปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบั
อยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองค์
แรกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหม่โดย
สถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนัน้น าท่านชมความงาม
ของอาคารส าคญัๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคารรฐัสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวยีนนา 
พระราชวงัหลวง ฯลฯ 
จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ พรอ้มท ารฟีนัดภ์าษ ี

19.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR 062  
  บินตรงกลบัสู่ประเทศไทย 
  

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
11.30 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  16-22 ม.ค. / 20-26 มี.ค.2561 
 

ยโุรปตะวนัออก คลาสสิค 7 วนั / BR (ออสเตรีย-สโลวคั-เชค็-เยอรมนั) 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ   42,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ       5,900 บาท     

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน ท่านละ     23,900 บาท 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

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

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5-7 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อ ีว ีเอ แอร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ย.
 2560 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพ่ิมท่านละ 2,700 บาท (พรอ้มค่าทวัรก่์อน

เดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินในพระราชวงัหรอืตามเขตเมืองเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมท่านละ 

1,800 บาท (พรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื 
- เครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 

 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเยอรมนัไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายส าเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่        หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         
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 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

    ตัง้แตว่นัที่  .............................. ถึงวนัที่ ..............................  รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...................................................................................... 
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9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


