
 

 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

ออสเตรีย-เชค็-เยอรมนั � วนั � คืน  

            บรษิทัฯ นําท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ ออสเตรยี,เยอรมนัและสาธารณรฐัเชค็ นํา
ท่านเดนิทางสูเ่มอืงต่างๆ ที-งดงามดงันี. 
 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ที-มเีสน่หท์ั .งทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชาตทิี-งดงาม  

เชสกี
ครมุลอฟ  เมอืงโบราณที-มอีายมุาตั .งแต่ศตวรรษที- 44 อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี เป็น 4 ในเมอืงมรดกโลกที-ไดร้บั
การยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตั .งแต่ปี ค.ศ.4778  

ปราค เมอืงหลวงแห่งปราค ที-เตม็ไปดว้ยกลิ-นไอของความโรแมนตคิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า
แห่งกรุงปราคพรอ้มชอ้ปปิ.งสนิคา้พื.นเมอืงมากมาย 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่าแก่ทางดา้นสถาปตัยกรรมอกีแหง่หนึ-งของประเทศเยอรมนั และมคีวามงดงามน่ารกัของอาคาร
บา้นเรอืน  

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี การเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงที!ใหญ่เป็นอนัดบั % ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นที!ตั )งของมหาวทิยาลยัที!ใหญ่
ที!สดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรี!ดทีี!สดุ 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงที!ตั )งอยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
  เก่ามาตั )งแต่ครั )งจกัรวรรดโิรมนั และเป็นที!ตั )งของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย 
  ทะเลสาบน้อยใหญ่ ที!ตั )งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ!งอยู่บนเนินเขาสงูที!สรา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
  วคิที! 2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบที!วอลทด์สีนียไ์ดนํ้ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น 
  สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

 

Beautiful Bavaria 
Austria-Czech-Germany 

 



 

 

 
 
 
 
ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ-งเป็นสถานที-ของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที-เพิ-งจะฉลองครบรอบ 8>? ปี ในปี 8??@ ที-ผ่าน

 มา 
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึ-งที-งดงามในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกที-เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า A,??? ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ที-สวยงามเป็นที-หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย 

 

กาํหนดการเดินทาง    "#-%& กนัยายน / (%-() ตลุาคม  
                                            (*-*" พฤศจิกายน / "/-%( ธนัวาคม (/1( 

 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
(*.*" น.  คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น � ประตทูางหมายเลข %  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์ R เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เนื�องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั 3วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี�และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย 

 

วนัที9สอง เวียนนา (ออสเตรีย) – เชสกี
ครมุลอฟ (สาธารณรฐัเชค็) – ปราค  
"(.(" น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ นําท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์ 
  เที�ยวบินที� BR061 
").*/ น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนั )นนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ จากนั .นรถโคช้รอรบัและนําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่ เมืองเชสกี
ครมุลอฟ Cesky 
Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ D.D? ชั -วโมง) ผ่านชมบา้นเรอืนต่างๆ 
และทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี.ครุมลอฟ เมอืงขนาดเลก็ในภมูภิาคโบฮเีมยีใตข้อง
ประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ื-อว่าเป็นไขมุ่กแห่งโบฮเีมยี มชีื-อเสยีงจากสถาปตัยกรรมและศลิปะของเขตเมอืง
เก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ-งเขตเมอืงเก่านี.ไดร้บัการขึ.นทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื-อเมอืงนี.ตั .ง
ชื-อขึ.นเพื-อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟ และครุมลอฟมอเรเวยี ที-อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมที!สาํคญั โดยเป็นสถานที!จดัเทศกาลและงานรื!นเรงิต่างๆ 
มากมายในแต่ละปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
บ่าย นําท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี
ครมุลอฟ เมอืงโบราณที-มอีายุมาตั .งแต่ศตวรรษที- 44 จากการก่อตั .งเมอืง

ของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยูใ่นการ
ปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึ.นเรื-อยๆ จากการที-อยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายใน
อดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 4 ในเมอืงมรดกโลกที-ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตั .งแต่ปี ค.ศ.
4778  ชมเมอืงเก่าเชสกี.ครุมลอฟ พรอ้มถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ที-ไดร้บัการเปลี-ยนแปลงและ 

 



 

 

 

 

 

 

 ต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลี-ยนมอืเจา้ของหลายครั .งหลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาทที-ตั .งอยู่บน
เนินเขาในคุง้นํ.าวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปตัยกกรรมในช่วงศตวรรษที- 4D ยุคเรอเนสซองซแ์ละ
ผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นที!อยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รง
อาํนาจในยุคนั )น สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่ กรงุปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นคร
หลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีที-โด่งดงัในอดตี ตั .งแต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที- A ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็น
หนึ-งในนครที-สวยที-สดุอกีแห่งหนึ-งของยโุรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ D ชั -วโมง) 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน  
จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที9สาม  ปราค (สาธารณรฐัเชค็) – นูเรมเบิรก์ (เยอรมนั)  
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรม   
 นําท่านชม กรงุปราค เมอืงหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ ปจัจบุนัเป็นเมอืงท่องเที-ยวชื-อดงัที-ไดร้บัความนิยม

มากที-สดุแห่งหนึ-งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงที-น่าตื-นตาตื-นใจ พรั -งพรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ี การ
เตน้ราํ ภาพยนตรแ์ละละครเวท ี ทั .งยงัเป็นอญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมยุโรปขนานแท ้ รอดพน้จากภยัสงคราม
ในอดตีและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดแีละไดร้บัการขึ.นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 
4778 นําท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค ที-ตั .งอยู่บนเนินเขารมิฝ ั -งแม่นํ.าวลัตาวาอดตีที-
ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นที-ทาํการของคณะรฐับาล นําท่านชมววิสวยบนเนินเขาที-
สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคที-อยู่คนละฝ ั -งแม่นํ.า ที-ท่านจะเหน็ถงึชื-อที-มาของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที-
ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย นําท่านเดนิชมภายนอกเขตของตวัปราสาท ซึ-งบรเิวณ
เดยีวกนัมมีหาวหิารเซนตว์ติสั ตั .งอยู่ในย่านปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี- 4A โดยมสีถาปนิก
เอกชาวฝรั -งเศส Matthias of Arras เป็นที!เกบ็มงกุฎเพชรซึ-งทาํขึ.นในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี- A กษตัรยิผ์ูส้รา้ง
ความเจรญิสงูสดุจนทาํใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปตัยกรรมโกธคิที-ไดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ย
หวัสตัวป์ระหลาดมากมายที-ทาํดว้ยหนิตั .งอยู่บนหลงัคาและปากท่อรางนํ.าฝน นอกจากนี.รอบๆ ตวัปราสาทมี
จุดที-น่าสนใจอยู่หลายแหง่ อย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้่านถ่ายภาพของปราสาทอนัสวยงาม และชมหอ
นาฬกิาดาราศาตร ์ โดยทุกๆ ชั -วโมงตั .งแต่เวลา ?7.?? น. – 84.?? น. เมื-อถงึเวลาที-นาฬกิาบอกเวลา จะมี
หน้าต่างเลก็ๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารปูป ั .นที-เป็นสาวกพระเยซจูะพากนัเดนิพาเหรดออกมา โดย
นาฬกิาดาราศาสตรแ์ห่งนี.สามารถบอกเวลาไดท้ั .ง วนั เดอืน ปี พรอ้มใหท้่านสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ 
สะพานชารล์ส ที-ทอดขา้มแม่นํ.าวลัตาวา สญัลกัษณ์ที-สาํคญัของปราคที-สรา้งขึ.นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที- A 
ปจัจบุนัเป็นสถานที-ที-เหล่าศลิปินต่างๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที-ยวและผูท้ี-สนใจ  

เที9ยง เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมเมอืงและเลือกซื�อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย นําท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่ เมืองเนินรแ์บรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ

เยอรมนั อกีหนึ-งเมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าที-มสีถาปตัยกรรมที-สวยงามอกีแหง่หนึ-ง เมอืง
ที-ตั .งอยูใ่นรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 7?? ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิ Kสทิธิ K
ในสมยัสงครามโลกครั .งที-สอง ซึ-งอดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนาซ ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ A.D? 
ชั -วโมง)  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน   
จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 



 

 

 
 
 

 

วนัที9สี9   นูเรมเบิรก์ – อิงกอลสตดัท ์– มิวนิค (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรม   
 นําท่านเดนิชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิรก์ที-มอีายุกว่า 7?? ปี ซึ-งถูกทิ.งระเบดิอย่างหนกัในปี 47A> จาก

สมัพนัธมติรแต่ปจัจุบนัไดท้าํการบรูณะขึ.นมาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ นําท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของ
โบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ ชมจตุัรสักลางใจเมอืง ซึ-งมตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจาํเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนดั
ครสิตม์าสที-ใหญ่ที-สดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแม่มาเรยี จุดเด่นคอืมนีาฬกิา
ตุ๊กตาไขลานที-หน้าจั -วของโบสถพ์ระแมม่าเรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบันี.ถูกสรา้งเพิ-มเตมิภายหลงัในปี 
ค.ศ. 4>?7 เพื-อเป็นการราํลกึถงึ พระราชกฤษฎกีาทองคาํปี 4D>@ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของ
นํ.าพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรา้งขึ.นระหว่างปีค.ศ 4DN7-4D7@ ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 47 เมตร มลีกัษณะ
คลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชั .นมรีปูป ั .นประดบัอยู่รวมทั .งหมด A? ตวั โดยรปูชั .นบนสดุเป็นรปูป ั .น
โมเสสและ P นกัพยากรณ์  จากนั .นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองอิกอลสตดัท ์ Ingolstadt  (ใชเ้วลาเดนิทง
ประมาณ R.%T ชั !วโมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั V ของแควน้บาวาเรยี ตั )งอยู่รมิฝ ั !งแม่นํ)าดานูบ เป็นแหล่งผลติ
รถยนตอ์อดี)และเครื!องบนิแอรบ์สัและสนิคา้อเิลค็โทรนิคต่างๆ นําท่านสู ่ อิงกอลสตดัทเ์อ้าทเ์ลต็วิลเลจ 
Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ที-มสีนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ Bally, Burberry, 
Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, 
Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปปิ.งตามอธัยาศยั   

เที�ยง  เพื�อความสะดวกในการเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูน่ครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ R ชั !วโมง) 

ตั .งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝ ั -งแม่นํ.าอซิาร ์ เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงที-ใหญ่เป็นอนัดบั D ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ที-ตั .งของมหาวทิยาลยัที-ใหญ่ที-สดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรี-ดทีี-สดุดว้ย นําท่านชมนครมิวนิค ซึ-งมหา
นครแห่งนี. ก่อตั .งในคศ.44>N  มบีรรยากาศรื-นรมย ์ เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง 
ไม่ว่าแบบเรอเนซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย  นํา
ท่านสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรียน Marian Platz ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึ-งมสีิ-งที-น่าชมมากมาย อาท ิ
Mariensaule รปูป ั )นพระแมม่ารทีองคาํบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ที!มจีุดเด่นอยูท่ี!หอนาฬกิาที!เรยีกวา่ 
Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึ!งจะออกมาเตน้ระบาํ ใหช้มกนัในเวลา RR โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิ!ม
รอบ _ โมงเยน็อกีหนึ-งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถแ์ม่พระที-งดงามที-มโีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ 
อกีทั .งบรเิวณย่านนี.ยงัมรีา้นจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื-อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย   

เที�ยง  เพื�อความสะดวกในการเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 จากนั
นนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที9ห้า   มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั) – ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที9โรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงที!ตั )งอยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนีตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตั )งแต่ครั )งจกัรวรรดโิรมนั และเป็นที!ตั )งของ
ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.%T 
ชั !วโมง) จากนั )นนําท่านเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle  ซึ!งอยูบ่นเนินเขาสงู 



 

 

 
 
 
 
 ที!สรา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ดวคิที! 2 ที!ตอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ ศลิปิน

คนโปรดของพระองค ์ นําท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี!จุดที!ถ่ายรปูกบัปราสาทนี)ไดด้ทีี!สดุ ดั !งรปูโปสเตอร ์
โปสการด์ต่างๆ ซึ!งความงามนี)ยงัทาํใหป้ราสาทแห่งนี)เป็นปราสาทตน้แบบที!วอลทด์สีนียไ์ดนํ้ามาสรา้งเป็น
ปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการ
ด้วยรถชทัเทิ�ลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนั �งรถม้าซึ�ง
บริการรถม้าไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ หากโดยสารขึ�นลงชาํระเพิ�มท่านละประมาณ cd ยโูร) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื
นเมือง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ-งเป็นสถานที-ของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที-

เพิ-งจะฉลองครบรอบ 8>? ปี ในปี 8??@ ที-ผ่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ D ชั -วโมง)  นําท่านชมเมอืงซาล
สเบิรก์ เมอืงที-ไดช้ื-อว่าเป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานที-ถ่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The 
Sound of Music ที-โด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงที-เตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึ.น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย นําท่านเดนิขา้มแม่นํ.าซาลสอคัชเ์พื-อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสั
กลางเมอืงเพื-อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึ.น
ตั .งแต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึ.นใหม่เพื-อแทน
โบสถห์ลงัเดมิที-ถูกไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครั .งที- 8 ถล่มเสยีหาย จากนั .น
ใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ ที-มบีา้นเรอืนเรยีงราย ซึ-งถูกสรา้งขึ.นชว่งในศตวรรษที- 4>-4N ลกัษณะเด่น
คอืมลีานบา้นที-มหีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ที-บง่บอกชื-อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนที-ทาํดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างที-
เป็นภาพปนูแกะสลกั ปจัจบุนัเป็นย่านชอ้ปปิ.งที-มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นที-ตั .งของบา้นเกดิของโม
สารต์ ที-เพิ-งฉลองครบรอบ 8>? ปีเมื-อปี 8??@ ตั .งอยูบ่นถนนเสน้นี.ดว้ย (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหนํ้ารถบสั
นํานกัท่องเที-ยวเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)   

เยน็ เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมและเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางคํ�าตามอธัยาศยั  
จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที9หก   ซาลสเบิรก์ – ฮอลสตทั – เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที9โรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกที-เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า A,??? ปี ชว่งที-

เจรญิรุ่งเรอืงที-สดุในอดตีประมาณปี N??-A?? ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที-สวยงามเป็นที-หลงใหลของ
นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.D? ชั -วโมง) ใหท้่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบที-เรยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ D?? เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที-ระลกึ 
ที-ศลิปินพื.นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ที-เก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื.นดนิ 
บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลั -นกนัเป็นชั .นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสดุของถนนซ ี สตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจาํเมอืงซึ-งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย
นํ.าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนที-สวยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนั -งจบิกาแฟ หรอืเดนิเที-ยวชมเมอืง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื
นเมือง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ-งในเมอืงที-มคีวามโรแมนตกิมากที-สดุ

เมอืงหนึ-งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ที-สะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทั -วเมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ที-สดุในประเทศออสเตรยี มแีม่นํ.าสายสาํคญัของยโุรป 



 

 

 

 

 

 คอืแม่นํ.าดานูบไหลผ่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ A ชั -วโมง) จากนั .นนําท่านสูย่า่นถนนคนเดินหรอื 
Walking Street ที9ถนนคารท์เนอร ์ ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิที-มคีวามสาํคญัมากที-สดุของเมอืงเวยีนนา 
อาคารต่างๆ ในบรเิวณนี.รอดพน้จากการถูกทาํลายเมื-อสมยัสงครามโลกครั .งที- 8 และไดร้บัการปรบัปรุงอกี
ครั .งดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่านเลอืกซื.อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึของที-ระลกึมากมาย 

เยน็ เพื�อความสะดวกในการเที�ยวชมและเลือกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางคํ�าตามอธัยาศยั  
จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที9เจด็  เวียนนา – สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที9โรงแรม   
 นําท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ที!มคีวามสวยงามและยิ!งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป ที!มกีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะใน
หลายรปูแบบทั )งบารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื!องเรอืนเครื!องใชต่้างๆ 
ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทั )งสวนภายในพระราชวงัที!สวยงามไม่แพท้ี!ใด ซึ!งสรา้งขึ)นตั )งแต่สมยัพระเจา้
โยเซฟที! R เป็นผูด้าํรใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั !งเศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการทาํสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึ)นมาใหม่
โดยสถาปนิกประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิ
มาเรยี เทเรซ่า ในปี RbVc โดยพระราชวงัแหง่นี)มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า R,VTT หอ้ง สทีี!โดดเด่นคอืสเีหลอืง
ซึ!งเป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ทาํใหเ้วยีนนามี
ความโดดเด่นจนไดร้บัการขึ)นทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.Rcce   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย นําท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ้นตส์ตีเฟ่น St.Stephens Cathedral หรอืในภาษาเยอรมนัว่า ชเตฟานสด์อม 
Stephansdom เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศลิปะโกธกิ เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึ!งพระเจา้คารล์ที! 6 
โปรดใหส้รา้งขึ)นในปีค.ศ.1713 เพื!อเป็นการแกบ้นต่อความทกุขย์ากของประชาชน มเีอกลกัษณ์เด่นคอืยอด
ปลายแหลมของสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ ตวัโบสถข์องมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น มขีนาดใหญ่ ทรงสงู หลงัคามงุ
ดว้ยกระเบื)องเคลอืบกว่า 230,000 แผ่นและโมเสคที!เป็นรปูนกอนิทรสีองหวัอนัโดดเด่น โดยสว่นที!เก่าแก่ที!สดุ
ของโบสถค์อืกาํแพงทางทศิตะวนัตก ซึ!งสรา้งขึ)นเมื!อปี ค.ศ. 1237 จากนั )นนําท่านแวะถ่ายรปูกบัอาคาร
รฐัสภา  ซึ!งใชเ้ป็นที!ประชุมสภาออสเตรยีมานบัตั )งแต่ศตวรรษที! 19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจกัรพรรดฟิ
รนัซ ์ โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตที!สดุหลงัหนึ!งบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบ
อาคารหลงันี)ในรปูแบบสถาปตัยกรรมฟื)นฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รปูป ั )น และหอ้งโถงต่างๆภายในอาคาร 
ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรปูป ั )นเทพและทตูสวรรคก์ว่า 100 องค ์ รวมถงึรถมา้ทาํศกึขนาดใหญ่สี!คนับน
หลงัคา บรเิวณดา้นหน้าเป็นที!ตั )งของนํ)าพุพลัลสัอะธน่ีาอนัโด่งดงั โดยมเีทพอีะธนีายนืเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ย
รปูป ั )นอื!นๆ ซึ!งเปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดอิอสเตรยีและจกัรวรรดฮิงัการ ี

 สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา 
c%.hi น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เที�ยวบินที� BR062 
  

วนัที9แปด สนามบินสวุรรณภมิู  
%"."" น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 



 

 

 

 
 
 

กาํหนดการเดินทาง    "#-%& กนัยายน / (%-() ตลุาคม  
                                            (*-*" พฤศจิกายน / "/-%( ธนัวาคม (/1( 
 

Beautiful Bavaria 8 D 

(ออสเตรีย-เชค็-เยอรมนั) ) วนั / BR 

#-%& ก.ย. / (%-() ต.ค. / 
(*-*" พ.ย.1( 

/-%( ธ.ค.1( 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ &&,/"" &&,/"" 

พกัเดี-ยว เพิ-มทา่นละ 1,^"" 1,^"" 
ทา่นที-มตีั wวโดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ (#,/"" (/,/"" 

   
 

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าเดนิทางนี.ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารที-เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํ-ากว่า 8> ท่าน  และจะตอ้งชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนั

การจองทวัรท์นัท ี
2. อตัราค่าเดนิทางและตั wวโดยสารนี.เป็นอตัราราคาพเิศษดงันั .นหากมกีารออกตั wวโดยสารแลว้ไม่สามารถขอรฟีนัดห์รอืคนื

เงนิไดทุ้กกรณี 
3. กรณีท่านที-มตีั wวของสายการบนิอื-นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ั wวโดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้ล่วงหน้า

เนื-องจากมกีารเกี-ยวขอ้งกบัการยื-นวซ่ีา ซึ-งผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื-นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 
4. การดาํเนินการขอวซ่ีาจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั .นจงึขอความร่วมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบั

การยื-นขอวซ่ีาใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ทั .งนี.เพื-อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอ 
5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Kในการเรยีกเกบ็ค่าภาษนํี.ามนั ในกรณีที-สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ-มเตมิภายหลงั 
6. โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตํ-ากว่า P ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ 

 

อตัรานี
รวมบริการ 
1. ค่าตั wวเครื-องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชั .นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมที-พกัตามรายการที-ระบุ (สองท่านต่อหนึ-งหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานที-ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื-องดื-ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที-ยวตามรายการที-ระบ ุ
4. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที-ม ี
5. ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที-คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ-ากว่า 4 ปี และผูใ้หญ่ที-อายุเกนิ P> ปี กรม

ธรรมพ ์ >??,??? บาท (เงื-อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั .น ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ้่ายอื-นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิ ค่าตั wวโดยสาร, ค่าที-พกั, ค่าอาหาร หรอือื-นๆ ทั .งนี.เป็นไปตามเงื-อนไขของ
บรษิทัประกนัฯ) 

7. ค่าภาษนํี.ามนัเชื.อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที-มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ-งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที- 
8@ เมษายน 8>@8 หากมเีพิ-มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่านํ.ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ-มตามกฏ
และเงื-อนไขของสายการบนิ   

8. ภาษมีลูค่าเพิ-ม P% และหกั ณ ที-จ่าย D% 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
อตัรานี
ไม่รวมบริการ 

1. ค่านํ.าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที-เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
2. ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ *,/"" บาท โดยชาํระพรอ้มคา่

ทวัรส่์วนที9เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถและทิปหวัหน้าทวัรที์9เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ %,)"" บาท โดยชาํระพรอ้มค่า

ทวัรส่์วนที9เหลือก่อนคณะออกเดินทาง 
5. ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึ-งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัท่านเอง หรอื

หากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามที-โรงแรมนั .นๆ เรยีกเกบ็ 
6. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที-ระบุ เช่น ค่าเครื-องดื-มและค่าอาหารที-ส ั -งเพิ-มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
7. ค่าอาหารหรอืเครื-องดื-มที-ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. ค่าใชจ้่ายอื-นๆ ที-มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํ.ามนั, ค่าบรกิารอื-นๆ เพิ-มเตมิที-เกี-ยวกบัวซ่ีา หรอือื-นๆ ที-มไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
9. ค่านํ.าดื-มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนํ.าดื-มระหว่างทวัร)์ 
10. ค่าทาํใบอนุญาตที-กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
11. ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที-นอกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุที-ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื.อประกนัเพิ-มเตมิได ้
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ-งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นที-เหลอืจะขอเกบ็ทั .งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั .นทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิ Kในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั .งหมด 
 
การยกเลิก 

1. หากมกีารยกเลกิ eT- cT วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการไม่คนืเงนิมดัจาํค่าตั uวโดยสารของท่านนั )นๆ (เงื!อนไข
ค่ามดัจาํตามที!ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 

2. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ tในการไม่คนืเงนิมดัจาํทั )งหมด 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ tในการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ั )งหมด 
4. หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื!นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที!

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
5. หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั uวโดยสารเครื!องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการคนืค่ามดัจาํ  
6. หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั uวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการคนืค่าทวัรท์ั )งหมด  

 
หมายเหต ุ 

1. รายการอาจจะมกีารเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื-องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที-พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

2. กรณีที-มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิ ทั .งในประเทศไทยและต่างประเทศที-ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ.น
และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Kในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บั
การยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที-บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 



 

 

 
 
 
 

3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื-องจากมสีิ-งผดิกฎหมายหรอืสิ-งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื-อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที-กองตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั .งหมดหรอืบางสว่น 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที-สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื-องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วที-พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ ซึ-งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที-สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที-ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิ
เที-ยวบนิ 

7. ในบางรายการทวัร ์ ที-ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ.าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ-ากว่า
มาตรฐานได ้ ทั .งนี.ขึ.นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Kไม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในนํ.าหนกัสว่นที-เกนิ 

8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื-องการงดสบูบุหรี- บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที-ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที-
ชดัเจนในเรื-องการสบูบหุรี- และมสีถานที-โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี- ทั .งนี.เนื-องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

9. กรณีที-ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที-ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที-ยวในระยะเวลาเกนิกว่า A - > ชั -วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื-องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั .งหมด 

10. การจดัโปรแกรมทวัร ์ เป็นการกาํหนดตลอดทั .งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัที-สถานที-เขา้ชมนั .นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที-
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื-อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที-ดงักล่าวให้
ได ้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั .น ๆ ตามเงื-อนไขราคาที-ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั .นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ 
หรอื เหตุหนึ-งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที-ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื-องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

11. หากชว่งที-เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึ-งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันั .นขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื!องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี!ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ % ท่าน / % เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ h เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น c เตียงใหญ่กบั c เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น c ห้องคู่และ c ห้อง
เดี�ยว กรณีที�มา h ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื!องปรบัอากาศเนื!องจากอยู่ในแถบที!มอุีณหภมูติํ!า  
3. กรณีที!มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ)นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ tในการปรบัเปลี!ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื!อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 



 

 

 
 
 
 
4. โรงแรมในยุโรปที!มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที!เป็นหอ้งเดี!ยวอาจเป็นหอ้งที!มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบนํ)า ซึ!งขึ)นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั )นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี9ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื9นๆ  
ที9ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากที9พกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปลี9ยนโรงแรมที9พกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทั 
งนี
 เพื9อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื�นขอวีซ่าที�สถานทตูออสเตรีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม ci วนั 

- ผูย้ื!นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิ)วมอื ณ วนันดัหมายยื!นคาํรอ้งที!ศนูยย์ื!น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื!น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหม่ที!ศนูยย์ื!น โดยผูย้ื!นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื!นคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื!นคาํรอ้ง กรุณาสง่สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางที!อายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า e เดอืน  พรอ้มกรอกขอ้มลู

เบื)องตน้สาํหรบัเพื!อใชใ้นการทาํนดัหมาย กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ที!สามารถตดิต่อได ้
ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื!นคาํรอ้งสงูอายมุากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ  

 
 

� หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ9ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริ-มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ @ เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี.สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ-ากว่า @ เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื-นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที-กองหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ-ากว่า D หน้า   
- หากท่านเปลี-ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื-องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ-งในการยื-นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านที-มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั .นๆ  
 

 

� รปูถ่ายสีขนาด ** x &) มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านั .น เนื-องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสื.อสขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื-องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิ�ก
อายส ์** 
 

� สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ9ากว่า (" ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 8? ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

� หมายเลขโทรศพัท์ที9สามารถติดต่อได้ทั 
งเบอรที์9ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
� สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านที-สมรสแลว้  
� สาํเนาใบเปลี-ยนชื-อ กรณีท่านที-มกีารเปลี-ยนชื-อ 
� สาํเนาใบเปลี-ยนนามสกุล กรณีท่านที-มกีารเปลี-ยนนามสกุล 



 

 

 
 
 
 
� สาํเนาใบหย่า กรณีท่านที-หย่าแลว้  
� หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี
การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที-ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั .น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริ-มทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศที-เดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
ออกมาไม่เกนิ 4 เดอืนนบัจากวนัยื-นวซ่ีา 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั .น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที-เริ-มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศที-เดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 4 เดอืนนบัจากวนัยื-นวซ่ีาพรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 
ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่เกนิ D  เดอืนนบัจากวนัยื-นวซ่ีา  

- กรณีท่านที9เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั .งนี.เพื-อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชี.แจงเกี-ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที9ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี.แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี.แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื.องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี.หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื-นคาํรอ้งขอวซ่ีานี.)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

� หลกัฐานการเงิน   
- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื9อเจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า

ย้อนนหลงั 1 เดือนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน %/ วนันับจากวนันัดหมายยื9นวีซ่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชีหน้า
แรกที9มีชื9อเจ้าของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที-มชีื-อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที-ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ-า
กว่า @ เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่ตํ-ากว่า 4> วนันบัจากวนันดัหมายยื-นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื-อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี.แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื-อนไหวเนื-องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื-นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 4 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื-นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ  
 



 

 

 
 
 
 

- กรณีที-เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ-งในการยื-นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยที-มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื-อและความสมัพนัธช์ี.แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั 
งนี
 เพื9อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที9จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื9อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
� กรณีเดก็อายตุํ9ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที-อาจจะเกดิขึ.นโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั .งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื-อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที-อาจจะเกดิขึ.นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั .ง
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื-อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั 
งกบับิดาและมารดา โดยทั .งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื-นโดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชี.แจงความสมัพนัธแ์นบโดยมเีนื.อหายนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายที-อาจจะเกดิขึ.นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั .งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื-อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
และจดหมายชี.แจงการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครอง
ที-เดนิทางไปดว้ยท่านนั .นๆ 

- กรณีเดก็ที9บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที-ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื-นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั .ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทั .งนี.ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที-ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ-มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที-ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Kในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เนื-องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื-อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั .งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื-อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที-ไดร้ะบไุวโ้ดยทั .งหมด 

 



 

 

 
 
 

 
***  กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื-นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที-ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื-นวซ่ีาและท่านไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั .นจะตอ้งมายื-น
เดี-ยวและแสดงตวัที-สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั   
***  ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที-มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี-จะเดนิทางไปท่องเที-ยวยงัประเทศตามที-ระบุ
เท่านั .น การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื-องมาจากหลกัฐานในการขอยื-นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื-นขอวซ่ีาท่องเที-ยว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Kในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที-เกดิขึ.นจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 8? วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั .งนี.จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั                  
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื9นขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที9ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง
ยื9นคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยยื์9นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี9ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื9นวีซ่าใหม่ 

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

(กรณุาใช้แบบฟอรม์นี
และกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื9อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพื9อให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 


