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ยโุรปตะวนัออก  วนั 
ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวคั-สาธารณรฐัเชค็ 

โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์(BR) 

** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 

 

 
 
 

บรษิัทฯ นําท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก อาท ิออสเตรยี สาธารณรฐัเชค็ ฮงัการ ีและสโลวคั 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงต่างๆ ทงีดงามดงันี 

เวียนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทมีเีสน่ห์ทงัทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชาตทิงีดงาม และชมความงดงามในอกีรปูแบบหนงึของเมอืงฮอลสตทั อกีเมอืงหนึงทงีดงามในแถบยุโรป

 ตะวนัออก 

ซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทมีชีอืดงักอ้งโลก และยงัใชฉ้ากสถานทใีนการถ่ายทํา 

  ภาพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์  
ฮอลสตทั   เมืองมรดกโลกทเีก่าแก่ย้อนหลงักลบัไปกว่า ,  ปี และยงัมทีวิทศัน์ทสีวยงามเป็นทหีลงใหลของนัก

 เดนิทางมากมาย   
ปราก เมืองหลวงแห่งปราค ทเีตม็ไปดว้ยกลนิไอของความโรแมนตคิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า

แห่งกรุงปราคพรอ้มชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมืองมากมาย 
เชสกีครุมลอฟ  เมืองโบราณทมีอีายุมาตงัแต่ศตวรรษท ี   จากการก่อตงัเมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของ

อาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี  

บูดาเปสต ์ เมืองหลวงของประเทศฮงัการ ี  ดนิแดนแสนงามของแม่นําดานูบ ชมเมอืงเก่าบูดาและเมอืงชมถนนเส้นที

สวยงามทสีดุของเมอืงบูดาเปสตพ์รอ้มชมนครทสีวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมอนัลําคา่ รมิสองฝงัแม่นําดานูบ  

ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ 

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทตีงัอยู่รมิฝงัแม่นําดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีุดของประเทศ

สโลวคั 
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กาํหนดการเดินทาง   -  เม.ย. /  เม.ย.-  พ.ค. / -  พ.ค.  
    -  ก.ค. / -  ส.ค.  
 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

.  น.  คณะพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภมิู ชนั  ประตูทางหมายเลข   เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าทีคอยให้ความสะดวกเรอืงเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 
 
วนัทีสอง เวียนนา (ออสเตรยี)-บราติสลาวา (สโลวคั) -บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 

.  น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร ์  
เทียวบินที  BR 061 

.  น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนันนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

 ชวัโมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทตีงัอยู่รมิฝงัแม่นําดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมืองทใีหญ่ทสีดุ

ของประเทศสโลวคั รวมทงัเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในภูมภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 

,  คน บราตสิลาวาตงัอยูบ่นสองฝงัแม่นําดานูบ ทบีรเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและ

ฮงัการ ี เมอืงนีตงัอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง  กโิลเมตร  นําท่านนงัรถผ่านชม รฐัสภา,มหาวทิยาลยัโรง

ละครและสถาบันวฒันธรรม ฯลฯ เนอืงจากเมอืงนเีคยตกอยู่ใตอ้ํานาจของหลายชาต ิ เช่น ออสเตรยี ฮงัการ ี

เยอรมนั จงึมชีอืเรยีกในภาษาอนืๆ มากมาย อาท ิพอซโซน ี(ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสส์

บูรก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  นําท่านถ่ายรปูกบัปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) 
ซงึปราสาทนีเป็นอาคารทรงสเีหลยีมผนืผา้ตงัอยูบ่นเนินเขารอ็กกฮีลิล ์ รมิฝงัแม่นําดานูบสรา้งขนึตงัแต่สมยั

ศตวรรษท ี  -  ซงึเคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนันมกีารกอ่สรา้งเรอืยมา และมกีารกอ่สรา้งใหม่อกีครงัใน

ปี -  ซงึท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงได้จากมุมของปราสาทแห่งน ี  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดน สู่ เมืองบูดาเปสต ์เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

ชวัโมง)  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงทมีแีมนํ่าดานูบไหลผ่านกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเกา่บูดาและเมอืงใหม่เปสต์

ออกจากกนักอ่นทจีะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็นทมีาของเมอืงบูดาเปสต ์  
จากนันนําท่าน ล่องเรอืแม่นําดานูบ แมนํ่าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคาร

รฐัสภาและอาคารสถาปตัยกรรมตา่ง ๆ ทโีดดเดน่และสวยงามเรยีงรายสองฝงัแม่นําดานูบ มนตเ์สน่หท์ไีม่

เสอืมคลาย และรบัการยกยอ่งว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายนําแห่งหนึงของโลก   
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 
  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Golden Park Hotel, Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสาม  บูดาเปสต์ (ฮงัการี)-ปราก - (สาธารณรฐัเชค็) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ี ไดช้อืวา่ "ไขมุ่กแห่งแม่นําดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายนําที

คนัแบ่งเมอืงเป็นสองฝงั ร่องรอยของอดตีเมอืครงัอยู่ภายใตม่้านเหลก็คอื เสน่ห์อนัน่าหลงใหลทผีสานไปกบั
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ความงดงามทางศลิปะทสีงัสมมาแต่ครงับรรพกาล ชมถนนเสน้ทสีวยงามทสีดุของเมอืงบูดาเปสต์พรอ้มชม

นครทสีวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมอนัลาํค่า รมิสองฝงัแม่นําดานูบ  นําท่านถ่ายภาพ ณ ฮีโรส่แควร ์ หรอื

อนุเสาวรยี์จตุัรสัวีรชน ซึงเป็นอนุเสาวรยีท์ีสร้างขนึในปี ค.ศ.  เพอืเป็นอนุสรณ์ครบรอบ ,  ปี แห่ง

ชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทตีงัของรปูหล่อเทวทูตกาเบรยีล อนัเป็น

สญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทตีงัของรปูหล่อผูนํ้าของชนเผ่าทงั  ทรี่วมกนักอ่ตงั

อาณาจกัรฮงัการขีนึเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี   จากนันนําท่านถา่ยภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ 

Fisherman’s Bastion ซงึสรา้งขนึตงัแต่ปีค.ศ.  โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน สรา้งขนึไวเ้พอืราํลกึถงึ

ความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนีถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิ

รอบเมอืงบูดาทสีวยทสีุด สามารถชมความงามของแม่นําดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเหน็สะพานเชน และ

อาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแม่นําดานูบทงีดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกชําระค่าขนึชมววิไดส้อบถามได้

จากหวัหน้าทวัรห์ากมเีวลา)  นําท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถแ์มทธิอสั Matthias Church ซงึโบสถน์ี

เคยใชจ้ัดพธิสีวมมงกุฎให้กษัตรย์ิมาแลว้หลายพระองค ์ ชอืโบสถม์าจากชอืกษตัรย์ิแมทธอิสั ซงึพระองคท์รง

เป็นกษตัรยิท์ทีรงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟืนฟูศลิปวทิยาอย่างแท้จรงิ 

สงิก่อสรา้งทงีดงามเกดิขนึมากในเมอืงหลวงและเมอืงอนืๆ ซึงโบสถน์ไีดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก้เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทงัชมแม่นําดานูบแมนํ่าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ี ชมความ

งดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปตัยกรรมต่าง ๆ ทโีดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝงัแม่นําดานูบ 

มนตเ์สน่หท์ไีม่เสอืมคลาย และรบัการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายนําแห่งหนึงของโลก จากนันนํา

ท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่กรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชค็ ผ่านเมอืงบราตสิลาวาอีกครงั (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ  ชวัโมง)  ทตีงัอยู่รมิฝงัแม่นําดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวคั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางต่อสู ่ กรุงปราก นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทโีดง่ดงัในอดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

.  ชวัโมง) ผ่านชมทศันียภาพอันงดงามสองขา้งทาง  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารจนี 
จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม International Prague Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี   ปราก-เชสกีครมุลอฟ-เชสกีบูโยวิช (สาธารณรฐัเชค็) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่าน เข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราก ทตีงัอยูบ่นเนินเขารมิฝงัแม่นําวลัตาวาอดตี

ทปีระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุันเป็นททีําการของคณะรฐับาล  นําท่านชมววิสวยบนเนนิเขาที

สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทอียู่คนละฝงัแม่นํา ทที่านจะเหน็ถงึชอืทมีาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ที

ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทงัยอดโบสถ์ ต่างๆ อีกดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที

สวยงาม ชมอาคารสําคญัๆมากมาย  จากนันมเีวลานําท่านเดนิเล่นย่าน จตุัรสัเมืองเก่า ทมีบีรรยากาศคกึคกั

ตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมทงัรา้นครสิตลั ซงึโบฮเีมยีครสิตลันนัเป็นทรีูจ้กัและ

ใหก้ารยอมรบักนัทวัยุโรป แมแ้ตบ่รรดาพระราชวงัต่างๆ กน็ิยมนําไปเป็นเครอืงประดบั หรอืช่อโคมระย้าที

งดงาม รอชมนาฬกิาโบราณทจีะมีตวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชวัโมง จากนนันําท่านเขา้ชมเขตของตวั

ปราสาท ทมี  ี มหาวิหารเซนต์วิตัส วหิารประจาํราชวงศซ์งึสรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ทปีระดบัดว้ยกระจกสี

แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม  ใหท่้านสมัผสักบั

บรรยากาศทสีวยงามสู่ สะพานชารล์ส ททีอดขา้มแม่นําวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีสาํคญัของปราคทสีรา้งขนึใน

ยุคของกษตัรยิ ์ ชาร์ลสท ี  ปจัจบุันเป็นสถานททีเีหล่าศลิปินต่างๆ นําผลงานมาแสดงและขายให้กบั

นักท่องเทยีวและผู้ทสีนใจ  
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกีครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง)  นํา

ท่านชมเมอืงโบราณทมีอีายุมาตงัแต่ศตวรรษท ี   จากการก่อตงัเมืองของตระกลู Rozmberk จนกลายมา

เป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกลู 
Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขนึเรอืยๆ จากการทอียู่ในเสน้ทางการค้าขายในอดตีและยงัไดร้บัการ

ยกย่องให้เป็น  ในเมอืงมรดกโลกทไีดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกตงัแต่ปี ค.ศ.  ให้ท่านถ่ายภาพ

ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ทไีดร้บัการเปลยีนแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลยีนมอืเจา้ของหลายครงั

หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททตีงัอยู่บนเนนิเขาในคุง้นําวลัตาวา  
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืง เชสกีบูโยวิช เมอืงแห่งนําแร่ทมีชีอืเสยีงอีกเมอืงหนงึของสาธารณรฐัเชค็ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี   

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Clarion Congress Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า  เชสกีบูโยวิช (สาธารณรฐัเชค็) - ซาลสเบิรก์  (ออสเตรีย) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนันนําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี สูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแห่งศลิปิน

เพลง (ใชเ้วลาประมาณ  .  ชวัโมง) เมอืงซึงเป็นสถานทขีองเดก็อจัฉรยิะโมสาร์ตทเีพงิจะฉลองครบรอบ 

 ปี ในปี  ทีผ่านมา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิขา้มแม่นําซาลสอคัช์ เพอืเดนิเล่นชมเมอืงเกา่ของซาลสเบริก์ สู่จตุัรสักลางเมอืงเพอืถ่ายรูปคู่กบั

อนุเสาวรยีโ์มสาร์ต  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืง เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ ย่านชอ้ปปิงทมีบ้ีานเกดิของโม

สารต์ ทเีพงิฉลองครบรอบ  ปีเมือปี  ตงัอยู่บนถนนเส้นนีดว้ย ชม สวนมิราเบล ทงีดงามซงึเดมิเป็น

สวนในพระราชวงัเดมิ บนถนนฝงัขวาจะเป็นบ้านเกดิของคตีกวชีอืดงักอ้งโลก (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหนํ้า

รถบัสนํานักท่องเทยีวเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)   
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 
    นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีกั โรงแรม  Holiday Inn Salzburg City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
   

วนัทีหก  ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรยี)  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทเีก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า ,  ปี 

ช่วงทเีจรญิรุ่งเรอืงทสีุดในอดตีประมาณปี -  ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทสีวยงามเป็นทหีลงใหล

ของนักเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) นําท่านเดนิเท้าเลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ

ทะเลสาบทเีรยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ  เมตร อีกดา้นมรีา้นขายของทรีะลกึ 

ทศีลิปินพนืบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับ้านเรอืนสไตล์อลัไพน์ทเีก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดบัพนืดนิ 

บ้างอยูบ่นหน้าผาลดหลนักนัเป็นชนัๆ และบ้านแตล่ะหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั

สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจําเมอืงซงึเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย

นําพุกลางลาน และอาคารบ้านเรอืนทสีวยงาม อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อนนงัจบิกาแฟ หรอืเดนิเทยีวชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางผ่าน

ถนนสายวงแหวน เสน้ทางท่องเทยีวสายหลกัของกรุงเวยีนนาทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่ 

อนังดงาม อาท ิ โรงละครโอเปร่าทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ. - , พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารที

เคยเป็นทปีระทบัของราชสํานักฮปัสบูรก์มาตงัแต่ครสิตศตวรรษที - , ตกึรฐัสภา ซงึสรา้งขนึในระหว่างปี

ค.ศ. - , พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซ้นต์สตเีฟน่ เป็นต้น 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี 

  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพกั Arion City Hotel Vienna หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเจด็  เวียนนา-พารน์ดอรฟ์เอ้าท์เลท (ออสเตรีย) - กรงุเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนันนําท่านชม กรงุเวียนนา เมอืงหลวงของออสเตรยี  นําท่านเขา้สู่ตวัเมอืง เขา้ชมความงดงามของ 

พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบิรก์ทมีคีวามสวยงามและยงิใหญ่ไม่แพ้

พระราชวงัใดในยุโรป ทมีกีารตกแต่งห้องดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทงับารอค, รอคโคโค หรอืศลิปะประยุกต์

จากทางเอเซีย และยงัมเีครอืงเรอืนเครอืงใช้ต่างๆประดบัอยู่อย่างสวยงาม จากนนันําท่านชมความงามของ

อาคารสาํคญัๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคารรฐัสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวยีนนา พระราชวงั

หลวง ฯลฯ 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
บ่าย นําท่านสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี  อสิระใหท่้านชอ้ปปิง แมค็อาเธอรเ์กลน 

 ดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   เอ๊าทเ์ลท็แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และ

เป็นแหล่งชอ้ปปิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์อืดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มสีนิคา้แบรนด์

เนมและพบกบัโปรโมชนัสว่นลดใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ เช่น รองเทา้ เสอืผา้ เครอืงประดบั ของตกแตง่

บ้าน (เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   
คาํ (เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าหรอือิสระท่องเทียวของท่าน อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยั)  

จากนันสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ พรอ้มทาํรฟีนัดภ์าษ ี
.  น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์เทียวบินที BR 062 

  

วนัทีแปด  กรงุเทพฯ 

.  น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  -  เม.ย. /  เม.ย.-  พ.ค. / -  พ.ค.  
    -  ก.ค. / -  ส.ค.  
 
 

ยโุรปตะวนัออก  วนั / BR 

(ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวคั-เชค็)  
-  เม.ย. 

 เม.ย.-  พ.ค. / 
-  พ.ค. 

-  ก.ค. -  ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ ,  ,  ,  ,  

พกัเดยีวเพมิ ทา่นละ ,  ,  ,  ,  

ราคาไม่รวมตัวเครอืงบิน ท่านละ ,  ,  ,  ,  
      

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า  ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องชําระ
มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัร์ทนัที 

 กรณีท่านทีมีตวัของสายการบินอืนหรอืร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตวัโดยสารของทางบริษทัทวัร ์  กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเนืองจากมีการเกียวข้องกบัการยืนวีซ่า ซึงผู้เดินทางไม่สามารถยืนวีซ่าพรอ้มคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันันหากมีการออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันันจึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารสําหรบัการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทงันีเพือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่า 

 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบิน อ ีว ีเอ แอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ,  ค่าอาหารและเครอืงดมื, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมการยนืวซ่ีาเชงเกน้ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญ่อายเุกนิ  ปี วงเงนิ

คุม้ครองเพยีง ,  บาท 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิไกดท้์องถนิในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่า 
 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี     

พ.ย.  
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อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก
กระเป๋าจะต้องชําระค่าทปิตามทโีรงแรมนนัๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทีสงัเพมิเองคา่โทรศพัท์ คา่ซักรดีฯลฯ 

 ค่าอาหารหรอืเครอืงดมืทไีม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่บรกิารอนืทเีกยีวกบัวซี่า หรอือืนๆ ทมีไิด้
ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ประมาณท่านละ  บาท 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศทนีอกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุททีางบรษิัทฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ ส่วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจาํทงัหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจ้งทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ

ทงัหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชําระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทสีถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ 

มดัจํา หากผูโ้ดยสารแจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าทวัรท์งัหมด  
 
หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและตา่งประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี
เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 
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o ในบางรายการทวัร ์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักสว่นที
เกนิ 

o ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจน
ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ ทางบรษิ ัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นชว่งครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันนัขอให้พจิารณาก่อนการจอง
ทวัร ์
 

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้้องพกัแบบห้อง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญก่บั  เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบนํา ซึงขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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o หนังสือเดินทางมอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ  เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแล้วตาํกว่า  เดอืน 
ผู้เดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   
o หากท่านเปลยีนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนอืงจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์ หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านนั เนอืงจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื 

เครอืงประดบับดบงัหน้าตา ** 
 

o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํากวา่  ปี  
- ใช้สาํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตํุากว่า  ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแล้ว ทาง

สถานทูตขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

***สิงทีท่านควรทราบก่อนยืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตออสเตรียไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทสีถานทตูพจิารณาวซ่ีา  

2. สําหรบัผู้เดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรอืงการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านนั 

3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยให้การพจิารณาของ

สถานทูตง่ายขนึ 

หมายเหตุ  กรณผีูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยนืวซ่ีา ผูเ้ดนิทางตอ้งแจ้งให้ทางบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า

เพอืวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

หลกัฐานการยืนวีซ่าออสเตรีย 
***ยืนวีซ่าเดียวเยอรมนั ทุกท่านต้องแสดงตวัทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวมือ*** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า  วนัทาํการ  
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o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปลียนชือ กรณีท่านทีมีการเปลียนชือ 
o สาํเนาใบเปลียนนามสกลุ กรณีท่านทีมีการเปลียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัททีาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ อายุของการออกหนังสอืไมเ่กนิ  เดอืน นับจากวนันัดยนืวซ่ีา 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนังสอืไม่เกนิ  เดอืน นบัจากวนันัดยนืวซี่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการค้า หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตาํกว่า  เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านทีเป็นแมบ่้าน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิ ัตรบุตร ทงันีเพอืแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิด้จดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อักษร ชแีจงการรบัรองคา่ใช้จา่ยใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กล้ชดิ หรอืญาตใิกล้ชดิ   (กรณีนหีาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีาน)ี   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศกึษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบับจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตวัแสดงชือเจ้าของบญัชี ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั  เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ  วนั พรอ้มสาํเนาหน้าบัญชหีน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัช ี หากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายสําเนาหน้าชอืบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลงัไม่ตาํกว่า  
เดอืนและปรบัยอดให้ล่าสุด ไม่ตํากว่า  วนันับจากวนันัดหมายยนืวซี่า แต่หากใช ้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลอืนไหวทุกเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อักษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาทิ 
ไมม่กีารเคลอืนไหวเนอืงจากไม่ได้ตดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอนืๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน  เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมุดบัญชอีนืแนบดว้ย อาท ิ เช่น บัญชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนึงในการยนืขอวซ่ีา ตอ้งทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายให้บุคคลใน
ครอบครวัเป็นภาษาองักฤษอกี  ฉบบัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบัญชี
การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกว่า
จะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธช์แีจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จา่ยได้อย่างไมเ่ดือดรอ้นเมอืกลบัสู่ภูมิลาํเนา  
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o กรณีเดก็อายุตํากวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หย่ารา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผู้ปกครองทงับดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใช้จา่ยพร้อมแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทังกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจ้งความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจาก
อําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพอืรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้ว่า
ท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหม่ทุกครงั 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนอืงจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิัทฯ 
***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยนืวซี่า ท่านตอ้งแจ้งความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนันจะตอ้งมา
ยนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศ
ตามทรีะบุเท่านนั การปฏิเสธวซี่าอนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทยีว 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน  
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันจีะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 


