
 

 

 
 
 

Charming East Europe  
Germany-Austria 7 Days 4 Nights 

ชมบรรยากาศที�งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่  เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 
พรอ้มช้อปปิ� ง McArthurGlen Parndorf Outlet 

บรษิทัฯ นําทา่นสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก อาท ิ เยอรมนัและออสเตรยี นําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงต่างๆ ที%งดงามดงันี& 
 

มิวนิค นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี การเงนิ การธนาคาร และ
เป็นเมอืงที!ใหญ่เป็นอนัดบั % ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นที!ตั )งของมหาวทิยาลยัที!
ใหญ่ที!สดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรี!ดทีี!สุดดว้ย 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงที!ตั )งอยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็น
เมอืงเกา่มาตั )งแต่ครั )งจกัรวรรดโิรมนัและเป็นที!ตั )งของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ที!ตั )งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ!งอยูบ่นเนินเขาสงูที!สรา้งจากบญัชาของกษตัรยิ์
ลุดวคิที! 2 และยงัเป็นปราสาทตน้แบบที!วอลทด์สีนียไ์ดนํ้ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์นูและ
เป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเที%ยวดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนที%ราบลุ่มแม่นํ&าอนิส ์
ท่ามกลางของหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์และยงัเป็นเมอืงที%มชีื%อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั
กฬีาฤดหูนาว ทั &งยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครั &ง  

เบิรช์เทชการเด้น เมอืงทอ่งเที!ยวที!สาํคญัตดิอนัดบั 7 ใน 8 ของเสน้ทางทอ่งเที!ยวของประเทศเยอรมนัหรอืเสน้ทาง The 
Alpine  Road และในอดตีเคยเป็นเมอืงที!รํ!ารวยดว้ยเหมอืงเกลอื ซึ!งเริ!มทาํการมาตั )งแตปี่ ค.ศ.7F7G 
ปจัจบุนักลายเป็น สถานที!ทอ่งเที!ยวยอดนยิม 

ทะเลสาบโคนิกซี ที!ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษตัรยิ ์ ซึ!งเป็นทะเลสาบในหบุเขา อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้
ของแควน้บาวาเรยี มทีศันียภาพสวยงามจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก อกีทั )งอกีทั )งยงัเป็น
ทะเลสาบที!ถอืว่าลกึที!สุด นํ)าใสที!สุด และสะอาดที!สุดในเยอรมน ี 

ซาลสเบิรก์ เมอืงแหง่ศลิปินเพลงและสถานที%ถ่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The Sound of Music ที%โดง่ดงั รวมถงึ
ยงัเป็นเมอืงที%เตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอ็คและไดร้บัการขึ&นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกที%เก่าแกย่อ้นหลงักลบัไปกว่า B,CCC ปี และยงัมทีวิทศัน์ที%สวยงามเป็นที%หลงใหลของนกั 
  เดนิทางมากมาย   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ที%มเีสน่หท์ั &งทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาตทิี%งดงาม และมพีระราชวงัที%มคีวามงดงามที%สดุ  
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 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 

GG.CC น.  คณะพรอ้มกนัที%สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั &น B ประตูทางเขา้ระหว่างหมายเลข G-J  
เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 
**กรณีที!บางทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ  
กาํหนดการเดนิทางอกีครั )งก่อนทาํการจองตั Kวโดยสารสว่นตวัของทา่น เนื!องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซี
รี!และไดม้กีารดาํเนนิการไวล่้วงหน้าหลายเดอืนเมื!อเปลี!ยนฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลี!ยนแปลง
เลก็น้อย** 

 

วนัที-สอง มิวนิค-อิปซี--ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวงันอยชวานสไตน์-เคมป์เท่น (เยอรมนั) 
CC.LC น. นําทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย เที-ยวบินที-  TG-924 
CM.CL น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั นําท่านผา่นขั &นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระ จากนั &นนําทา่นเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองมิวนิค นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตั &งอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิฝ ั %งแมนํ่&าอซิาร ์ เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี การเงนิ การ
ธนาคาร และเป็นเมอืงที%ใหญ่เป็นอนัดบั J ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นที%ตั &งของ
มหาวทิยาลยัที%ใหญ่ที%สุดในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรี%ดทีี%สุดดว้ย นําทา่นชมนครมวินคิ ซึ%งมหานคร
แหง่นี& ก่อตั &งในคศ.QQLR  มบีรรยากาศรื%นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนัรุง่เรอืง ไม่
ว่าแบบเรอเนซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย  นํา
ท่านสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรียน ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินคิ ซึ%งมสีิ%งที%น่าชมมากมาย อาท ิ
Mariensaule รปูป ั &นพระแมม่ารทีองคาํบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม ่ ที%มจีดุเด่นอยู่ที%หอนาฬกิาที%
เรยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึ%งจะออกมาเตน้ระบาํ ใหช้มกนัในเวลา QQ โมงเชา้ในหน้าหนาว 
และเพิ%มรอบ L โมงเยน็อกีหนึ%งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถแ์ม่พระที%งดงามที%มโีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่
เป็นสญัลกัษณ์ อกีทั &งบรเิวณย่านนี&ยงัมรีา้นจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื%อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื&นเมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสู่เมืองอิปซี- Eibsee (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Q.JC ชั %วโมง) เมอืงท่องเที%ยวเลก็ๆ ตั &งอยู่

ใกลก้บัเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสงูสดุของเยอรมน ี นําทา่นขึEนกระเช้าที-สถานอิปซี- สูส่ถานีซุกสปิตเซ่ เพื%อ
นําทา่นขึ&นสูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาที%สงูที%สดุในเยอรมนั ใหท่้านชื%นชมทศันียภาพที%สวยงามตลอดสอง
ขา้งทางจนถงึลานหมิะบนความสงูระดบั G,CCC เมตร นําทา่นไต่ระดบัสูร่ะดบัความสงู J,CCC เมตร ให้
เวลาทา่น เดนิเล่นถ่ายรปูและชื%นชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่นั &นเป็นอกี
หนึ%งพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี  สมควรแก่เวลานําทา่นลงจากเขา จากนั )นนําท่าน
เดนิทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงที!ตั )งอยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมน ีตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยีเป็นเมอืงเก่ามาตั )งแต่ครั )งจกัรวรรดโิรมนั และเป็นที!ตั )ง 

 



 

 

 
 

 

ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 
ชั !วโมง) นําทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ!งอยู่บนเนนิเขาสงูที!สรา้งจากบญัชาของกษตัรยิ์ลุด
วคิที! 2 ที!ตอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ ศลิปินคนโปรดของพระองค ์ นําทา่น
ชมวิวสวยจากสะพานแมรี�  จดุที!ถ่ายรปูกบัปราสาทนี)ไดด้ทีี!สดุ ดั !งรปูโปสเตอร ์โปสการด์ต่างๆ ซึ!งความ
งามนี)ยงัทาํใหป้ราสาทแหง่นี)เป็นปราสาทตน้แบบที!วอลทด์สีนยี์ไดนํ้ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การต์นูและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินยีด์ว้ย  (การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทิ)ลบสั หาก
รถปิดใหบ้รกิารดว้ยกรณีใดๆจะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทนหรอืนั !งรถมา้ซึ!งบรกิารรถมา้ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิาร 
หากโดยสารขึ)น-ลงชาํระเพิ!มทา่นละประมาณ 7Q ยโูร)  จากนั )นนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองเคมป์เท่น 
Kempten เมอืงใหญ่ที!สดุในภมูภิาคอลัลก์อยแหง่แควน้บาวาเรยี เชื!อว่าเดมิเป็นที!ตั )งรกรากของชาวเคลต ์
ก่อนที!ภายหลงัจะถูกปกครองโดยชาวโรมนั เรยีกไดว้่าเมอืงเคมป์เทน่เป็นชุมชนเมอืงที!มคีวามเก่าแกท่ี!สุด
ในเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ RF นาท)ี 
จากนั )นนําทา่นเขา้สูท่ ี!พกั โรงแรมระดบั % ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!าที!โรงแรม  จากนั )นใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัที-สาม  เคมป์เท่น(เยอรมนั)-อินน์สบรคู(ออสเตรีย)-เบิรช์เทสกาเด้น-โคนิกซี-(เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ 

(ออสเตรีย) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที%โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองอินนสบ์รคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั !วโมง) เมอืงหลวงแหง่รฐัทโิรล เป็นภาษาเยอรมนัที!แปลว่า สะพานขา้มแม่นํ)าอนิน์ ตั )งอยู่ทาง
ตะวนัตกของประเทศออสเตรยี บนที!ราบลุ่มแม่นํ)าอนิน์ กลางหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ จากตวัเมอืงอนิน์
สบรคู สามารถมองเหน็ยอดเขาสงูลูกตา่งๆ ไดแ้ก ่ นอรท์เคทเทอ  พทัแชรโ์คเฟิล  และแซรเ์ลส เป็นตน้ 
เมอืงอนิน์สบรคูแหน่งนี)มชีื!อเสยีงในดา้นการเป็นศนูยก์ลางของกฬีาฤดหูนาว เคยเป็นเจา้ภาพในการ
จดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครั )ง ไดแ้ก่ โอลมิปิคฤดหูนาวในปี 7W8R และปี 7WG8  พาราลมิปิคฤดู
หนาว ปี 7WXR และ ปี 7WXX รวมถงึโอลมิปิคเยาวชนฤดหูนาวที!จดัขึ)นเป็นครั )งแรกในปี 2Q72 ทาํใหเ้มอืง
อนิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกที!ไดม้กีารจดักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ % ครั )ง ใหท่้านเดินชมเมอืงอินน์
สบรคู ดนิแดนแหง่ขนุเขา เมอืงที!มทีวิทศัน์อนังดงาม ผสมผสานแหลง่เพาะปลกูและที!เลน่สกทีี!ดที ี!สดุใน
ยุโรป ซึ!งปจัจบุนัทาํรายไดส้งูสดุใหก้บัประเทศ นําท่านชมเขตเมอืงเก่าที!มตีาํหนกัหลงัคาทองคาํ ที!มอีายุ
รว่ม RFQปี เป็นสญัลกัษณ์ที!สาํคญั ซึ!งเป็นมขุหลงัคาหน้าต่างของตวัอาคารที!ยื!นออกมา สรา้งขึ)นประมาณ
ปี ค.ศ. 7FQQ ในสไตลโ์กธคิตอนปลาย หลงัคาทองคาํนี)ถกูสรา้งเพิ!มเตมิใหก้บัพระราชวงัใหมน่อยเออร ์
ฮอฟ ในการฉลองการหมั )นระหว่างพระเจา้แมก็ซมิเิลี!ยนที! และพระนางมาเรยี เบยีนกา สฟอรซ่์าบุตรสาว
ของดยุคแหง่มลิาน หน้ามขุแหง่นี)ประดบัประดาดว้ยแผ่นไมส้ี!เหลี!ยมผนืผา้ ชบุทองแดงจาํนวน %,RFQ 
แผน่ เป็นเฉลยีงหน้ามขุที!มไีวส้าํหรบัดกูารแขง่ขนัหรอืละครที!จตุัรสัเบื)องล่างลงไป และใหท่้านมเีวลาเลอืก
ซื)อสนิคา้ครสิตลัจากสวาลอฟสกี) ไมว่่าจะเป็นสรอ้ยคอ  ต่างห ู กาํไล หรอืเครื!องประดบัอื!นๆ เป็นตน้ ลว้น
ไดร้บัการออกแบบและจดัแสดงอย่างน่ารกัและสวยงาม      



 

 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองเบิรช์เทชการเด้น Berchtesgaden ตั )งอยู่ในเขตประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั !วโมง) เมอืงทอ่งเที!ยวที!สาํคญัตดิอนัดบั 7 ใน 8 ของเสน้ทางท่องเที!ยวของประเทศ
เยอรมนัหรอืเสน้ทาง The Alpine Road และในอดตีเคยเป็นเมอืงที!รํ!ารวยดว้ยเหมอืงเกลอื ซึ!งเริ!มทาํการ
มาตั )งแต่ปี ค.ศ.7F7G ปจัจบุนักลายเป็นสถานที!ทอ่งเที!ยวยอดนยิม ใหท้า่นชมเมอืงเลก็ๆ น่ารกัที!ถูกโอบ
ลอ้มโดยเทอืกเขาแอลป์ โดดเด่นดว้ยทศันียภาพของธรรมชาตทิี!งดงามอกีทั )งเป็นเมอืงที!ฮติเลอรไ์ดส้รา้ง 
“รงันกอนิทร”ี อนัโด่งดงัในชว่งสงครามโลกครั )งที! 2 ปจัจบุนัยงัมบีงัเกอร ์และเครื!องป้องกนัหลงเหลอืใหช้ม
อยู ่ อสิระใหท่้านเดนิเล่นยา่นใจกลางเมอืงที!เตม็ไปดว้ยศลิปะการสรา้งอาคารในรปูแบบบาวาเรยีตอนบนที!
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั จากนั )นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโคนิกซี ที!ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบ
กษตัรยิ ์ ซึ!งเป็นทะเลสาบในหบุเขา อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรยี นําท่านล่องเรอืชม
ความงดงามของทศันียภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ที!สวยงามจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
มรดกโลก อกีทั )งอกีทั )งยงัเป็นทะเลสาบที!ถอืว่าลกึที!สดุ นํ)าใสที!สดุ และสะอาดที!สุดในเยอรมน ี จงึอนุญาต
ใหเ้ฉพาะเรอืพาย และเรอืที!ใชไ้ฟฟ้าเทา่นั )นที!สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได ้  สมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางกลบัสูเ่ขตประเทศออสเตรยีอกีครั &งที% เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg  เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึ%งเป็น
สถานที%ของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ที%เพิ%งจะฉลองครบรอบ GLC ปี ในปี GCC] ที%ผ่านมา (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ BL นาท)ี   

  คํ%า รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคารพื&นเมอืง 
 จากนั &นนําทา่นเขา้สูท่ ี%พกั โรงแรมระดบั J ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที-สี-   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที%โรงแรม   
 นําทา่นชมเมืองซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงที%ไดช้ื%อวา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานที%ถ่าย

ทาํภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The Sound of Music ที%โดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงที%เตม็ไปดว้ย
สถาปตัยกรรมแบบบารอ็คและไดร้บัการขึ&นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย นําทา่นเดินข้ามแมนํ่Eา
ซาลสอคัช ์ เพื%อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบริก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพื%อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  
ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืงหรอืมหาวหิารแหง่เมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึ&นตั &งแต่สมยัเรอเนอซองสต์อน
ปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึ&นใหมเ่พื%อแทนโบสถ์หลงัเดมิที%ถกูไฟไหม้
ใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถกูระเบดิสมยัสงครามโลกครั &งที% G ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบรูณะให้
งดงามดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ ที%มบีา้นเรอืนเรยีงราย ซึ%งถูกสรา้งขึ&นชว่งในศตวรรษที% QL-QR 
ลกัษณะเด่นคอืมลีานบา้นที%มหีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ที%บ่งบอกชื%อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนที%ทาํดว้ยมอืและ
กรอบหน้าต่างที%เป็นภาพปนูแกะสลกั ปจัจบุนัเป็นย่านชอ้ปปิ&งที%มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นที%ตั &ง
ของบา้นเกดิของโมสารต์ ที%เพิ%งฉลองครบรอบ GLC ปีเมื%อปี GCC] ตั &งอยู่บนถนนเสน้นี&ดว้ย โมสารท์เกดิ
ที%นี%และอยูใ่นบา้นเกดิแหง่นี&มากกว่า GC ปี ต่อมายา้ยไปอยู่อกีหลงัหนึ%ง บา้นหลงันี&จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑใ์นเวลาต่อมา ซึ%งบา้นหลงันี&ไดร้บัการออกแบบโดย Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมรกินั โดย 



 

 

 
 
 

 มกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนที%โมสารท์ยงัมชีวีติอยู ่ ใหท้่านถ่ายรปูเป็นที%ระลกึ (เทศบาลเมอืงไม่
อนุญาตใหนํ้ารถบสันํานกัทอ่งเที%ยวเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเกา่)  สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู่เมือง 
ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Q ชั %วโมง) เมอืงเลก็ๆ ที%เงยีบสงบ มอีากาศที%แสนบรสิทุธิ d
และสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงามของเมอืงนี&ไดร้บัการขึ&นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ เรยีกไดว้่าฮอลสตทัเป็นเมอืงมรดกโลกที%เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า B,CCC ปี 
ชว่งที%เจรญิรุ่งเรอืงที%สดุในอดตีประมาณปี RCC-BCC ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที%สวยงามเป็นที%
หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย นําท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที%เรยีกว่า “ซ ี
สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ JCC เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที%ระลกึ ที%ศลิปินพื&นบา้น
ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ที%เกา่แก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื&นดนิ บา้งอยู่บน
หน้าผาลดหลั %นกนัเป็นชั &นๆ และบา้นแตล่ะหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม
ปลายสดุของถนนซ ี สตราซ ทา่นจะไดช้มจตุัรสัประจาํเมอืงซึ%งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํ&าพุ
กลางลาน และอาคารบา้นเรอืนที%สวยงาม อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อนนั %งจบิกาแฟ หรอืเดนิเที%ยวชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื&นเมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่ กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ%งในเมอืงที%มคีวามโรแมนตกิมาก

ที%สดุเมอืงหนึ%งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ที%สะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นั
รุง่เรอืงในอดตีกระจายอยู่ทั %วเมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ที%สุดในประเทศออสเตรยี มแีม่นํ&าสายสาํคญั
ของยโุรปคอืแมนํ่&าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทั &งศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ 
และมคีวามสาํคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ B ชั %วโมง)  

    คํ%า รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคารพื&นเมอืงอิ%มอรอ่ยกบัเมนูซี%โครงหมซูอสกระเทยีมและซอสบารบ์คีวิ
พรอ้มเครื%องดื%มไวน์หรอืเบยีรห์รอืซอฟดริgง 

 จากนั &นนําทา่นเขา้สูท่ ี%พกั โรงแรมระดบั B ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที-ห้า   เวียนนา-พารน์ดอรฟ์-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที%โรงแรม   
 นําทา่ผ่านชมนครเวยีนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรยี หนึ%งในเมอืงที%มคีวามโรแมนตกิ 

มากที%สดุเมอืงหนึ%งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะตา่งๆที%สะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์
อนัรุง่เรอืงในอดตีกระจายอยู่ทั %วเมอืงเวยีนนายงัเป็นเมอืงใหญ่ที%สดุในประเทศออสเตรยี มแีมนํ่&าสายสาํคญั
ของยโุรปคอืแมนํ่&าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทั &งศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ 
และมคีวามสาํคญัในระดบันานาชาต ิ ชมเมอืงเวยีนนาและมเีวลาใหท้า่นเกบ็ภาพความสวยงาม อนัเป็น
ที%ต ั &งของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแหง่ อาทเิชน่ United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และ
ยงัเป็นที%ตั &งของสาํนกังานสหประชาชาตทิี%สามของโลกอกีดว้ย และอาคารสวยงามสถาปตัยกรรมเกา่แก่
อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่ที%สรา้งขึ&นในระหว่างปีค.ศ.QR]J-QR]u, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคาร 



 

 

ที%เคยเป็นที%ประทบัของราชสาํนกัฮปัสบรูก์มาตั &งแต่ครสิตศตวรรษที%QJ-GC, ตกึรฐัสภา ซึ%งสรา้งขึ&นใน
ระหวา่งปีค.ศ.QRMJ-QRRJ, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตรา๊สแ์ละโบสถ์เซน้ตส์ตเีฟน่ เป็นตน้ อาท ิ
พระราชวงัฮบัสเบริก์, พระราชวงัเบลวาแดร ์ หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรงุเวยีนนา เป็นตน้ จากนั &นนํา
ท่านเขา้ชมความนําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace 

พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์ที%มคีวามสวยงามและยิ%งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที%มกีาร
ตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทั &งบารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมี
เครื%องเรอืนเครื%องใชต่้างๆ ประดบัอยู่อยา่งวจิติรงดงาม รวมทั &งสวนภายในพระราชวงัที%สวยงามไม่แพท้ี%ใด 
ซึ%งสรา้งขึ&นตั &งแต่สมยัพระเจา้โยเซฟที%Q เป็นผูด้าํรใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อา่เทยีบเทา่กบั
พระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั %งเศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการทาํ
สงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึ&นมาใหมโ่ดยสถาปนิกประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการ
ก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิมีาเรยี เทเรซ่า ในปี QMBu โดยพระราชวงัแหง่นี&มี
หอ้งต่างๆ มากมายกว่า Q,BCC หอ้ง สทีี%โดดเดน่คอืสเีหลอืงซึ%งเป็นสสีญัลกัษณ์แหง่ความเรอืงโรจน์ของ
ระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ทาํใหเ้วยีนนามคีวามโดดเด่นจนไดร้บัการขึ&นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.Quu]   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ BL นาท)ี อิสระให้ท่านช้อปปิE ง แมค็อา
เธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าทเ์ลต็แหง่แรกของประเทศ
ออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปปิ)งใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนด์ชื!อดงัตา่งๆ จากทกุมมุโลก 
มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิ เชน่ รองเทา้ เสื)อผา้ เครื!องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
หลากหลายแบรนด ์ อาท ิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, 
Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, 
Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นตน้ และอื!นๆ อกีมากมายที!
ต่างนําสนิคา้มาลดราคา  (เอ๊าทเ์ลท็ ปิดทกุวนัอาทติย)์    
** เพื%อความสะดวกในการเลอืกซื&อสนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารคํ%าตามอธัยาศยั **  

 สมควรแกเ่วลานดัหมายนําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเวยีนนา และนําท่านเขา้สูท่ี%พกั โรงแรมระดบั B ดาว 
หรอืระดบัเทยีบเท่า 

   

วนัที-หก  เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)  
เชา้ รบัประทานอาหารที%โรงแรม    

สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากที%พกั และนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพรอ้มทาํคนืภาษ ี

QB.JL น.         นําทา่นออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เที%ยวบนิที% TG-937 
  

วนัที-เจด็  สนามบินสวุรรณภมิู  
CL.JL น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี-ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อื-นๆ ที-ไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั EงนีE เพื-อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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Charming East Europe 

(เยอรมนั-ออสเตรยี ' วนั / TG) 
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ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ �&,&__ �',&__ 

เดก็อายุตํ%ากว่า QG ปี พกักบัผูใ้หญ่ Q ท่าน �',&__ �",&__ 

เดก็อายุตํ%ากว่า QG ปี พกักบัผูใ้หญ่ G ท่าน (เสรมิเตยีง) �",&__ �`,&__ 

พกัเดี%ยวเพิ%ม ทา่นละ ",&__ �,&__ 

ท่านที%มตีั zวโดยสารอยู่แลว้มาเดนิทางรว่มคณะ ทา่นละ #',`__ #",`__ 

 

ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ `,`__ บาท  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ �,"__ บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง  

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางนี&ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารที%เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํ%ากว่า GL ทา่น  และจะตอ้งชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนั
การจองทวัรท์นัท ี

• อตัราค่าเดนิทางและตั zวโดยสารนี&เป็นอตัราราคาพเิศษ  ดงันั &นหากมกีารออกตั zวโดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 
รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณ ี

• กรณีทา่นที%มตีั zวของสายการบนิอื%นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ั zวโดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้ล่วงหน้า
เนื%องจากมกีารเกี%ยวขอ้งกบัการยื%นวซ่ีา ซึ%งผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื%นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

• การดาํเนนิการขอวซ่ีาจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั &นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบั
การยื%นขอวซ่ีาใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ทั &งนี&เพื%อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซ่ีา 
 

อตัรานีEรวมบริการ 
• ค่าตั zวเครื%องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มวินคิ // เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชั &นประหยดั 
• ค่าโรงแรมที%พกัตามรายการที%ระบุ (สองทา่นต่อหนึ%งหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานที%ต่างๆ,  คา่อาหารและเครื%องดื%ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที%ยวตามรายการที%ระบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ที%ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที%คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึ%งเดก็อายตุํ%ากว่า Q ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ ML ปี วงเงนิ

คุม้ครอง LCC,CCC บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื%อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 



 

 

 

 

 

 

• ค่าภาษีนํ&ามนัเชื&อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที%มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ%งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที% M 
พ.ค. GL]Q หากมเีพิ%มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่านํ&ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ%มตามกฏและเงื%อนไข
ของสายการบนิ   

 
อตัรานีEไม่รวมบริการ 
• ค่านํ&าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที%เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที%

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิ%นในเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและทปิหวัหน้าทวัรท์ี%เดนิทางไป-กลบั

พรอ้มคณะ ทา่นละ Q,LCC บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที%เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง ซึ%งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการ

การบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามที%โรงแรมนั &นๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที%ระบ ุเชน่ ค่าเครื%องดื%มและค่าอาหารที%ส ั %งเพิ%มเองค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื%องดื%มที%ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าใชจ้า่ยอื%นๆ ที%มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํ&ามนั, ค่าบรกิารอื%นๆ เพิ%มเตมิที%เกี%ยวกบัวซ่ีา หรอือื%นๆ ที%มไิดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
• ค่านํ&าดื%มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ&าดื%มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที%กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที%นอกเหนอืจากประกนั

อุบตัเิหตุที%ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซื&อประกนัเพิ%มเตมิได ้
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ%งทา่น สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีก
เกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นที%เหลอืจะขอเกบ็ทั &งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั &นทางบรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิ dในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั &งหมด 
 
การยกเลิก 
• หากมกีารยกเลกิเกนิ RF วนัทาํการแต่ไม่เกนิ WQ วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ |ในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั Kวโดยสารของ

ทา่นนั )นๆ (เงื!อนไขค่ามดัจาํตามที!ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
• หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ |ในการคนืเงนิมดัจาํทั )งหมด 
• หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ |ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั )งหมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยื!นวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที!

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซ่ีาผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั Kวโดยสารเครื!องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ |ในการคนืคา่มดัจาํ  
• หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั Kวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ |ในการคนืค่าทวัรท์ ั )งหมด  
 
 



 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื%องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที%พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
• กรณีที%มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั &งในประเทศไทยและต่างประเทศที%ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ&น

และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ dในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บั
การยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศที%บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื%องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื%นๆ ที%มเีหตุทาํ
ใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื%องจากมสีิ%งผดิกฎหมายหรอืสิ%งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื%อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที%กองตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั &งหมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี%สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื%องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี%กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วที%พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ%งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที%สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีที%ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิ
เที%ยวบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ที%ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ&าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ%ากว่า
มาตรฐานได ้ทั &งนี&ข ึ&นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ dไมร่บัภาระความรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยในนํ&าหนกัสว่นที%เกนิ 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื%องการงดสบูบุหรี% บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที%ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที%
ชดัเจนในเรื%องการสบูบุหรี% และมสีถานที%โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี% ทั &งนี&เนื%องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

• กรณีที%ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที%ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที%ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ B - L ชั %วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื%องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั &งหมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั &งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที%
สถานที%เขา้ชมนั &นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที%คณะจะ
เขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื%อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที%ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื 
คนืเงนิค่าเขา้ชมนั &น ๆ ตามเงื%อนไขราคาที%ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั &นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุ
หนึ%งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที%ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ
ใดๆ ใหแ้ก่ทา่น เนื%องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

• หากชว่งที%เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ%งเป็นชว่งวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันั &นขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื!องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี!ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ % ทา่น / % เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ M เตียงเดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น N เตียงใหญ่กบั N เตียงพบั
เสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น N ห้องคู่และ N ห้องเดี�ยว กรณีที�มา M ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื!องปรบัอากาศเนื!องจากอยูใ่นแถบที!มอีุณหภูมติํ!า  
3. กรณีที!มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ)นมากและหอ้งพกัในเมอืง

เตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ |ในการปรบัเปลี!ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื!อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที!มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที!เป็นหอ้งเดี!ยวอาจเป็นหอ้งที!มขีนาดกะทดัรตั และไมม่ี

อ่างอาบนํ)า ซึ!งข ึ)นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั )นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื-นขอวีซ่าที-สถานทูตออสเตรีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม �" วนั 

 

- ผูย้ ื!นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิ)วมอื ณ วนันดัหมายยื!นคาํรอ้งที!ศนูยย์ื!น 
- วนั เวลา นดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศูนยย์ื!น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหมท่ี!ศนูยย์ื!น โดยผูย้ ื!นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงนิคา่ถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื!นคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ ื!นคาํรอ้ง กรณุาสง่สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางที!เป็นปจัจบุนัที!สดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบื)องตน้สาํหรบัเพื!อใชใ้น การทาํนัด 

หมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ที!สามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื!นคาํ
รอ้งสงูอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัที!เป็นภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สาํเนาสตูิ
บตัร (กรณีผูท้ี!อายตํุ!ากว่า 2Q ปี), สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลี!ยนชื!อ, สาํเนาใบเปลี!ยนนามสกุล 
จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทั )งนี)ทางบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ สาํเนาหนงัสอืสญัญาซื)อขาย/สญัญากู/้สญัญา
อาชพีพเิศษที!มเีนื)อหาระบุเจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื!อหลกีเลี!ยงความผดิพลาดในดา้นงานแปล 
ค่าใชจ้า่ยผูย้ ื!นคาํรอ้งจะตอ้งชาํระดว้ยตนเอง 

 

 

� หนังสือเดินทางมีอายไุมต่ํ-ากว่า 6 เดือน  
• โดยนบัวนัเริ%มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ ] เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี&สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ%ากวา่ ] 

เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื%นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ี%กองหนงัสอืเดนิทาง  
• หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ํ%ากว่า J หน้า   
• หากทา่นเปลี%ยนหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื%องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิ%งในการยื%นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
• ท่านที%มปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั &นๆ  



 

 

 

 
 
 

� รปูถ่ายสีขนาด 2 นิE ว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
• ฉากหลงัสขีาวเทา่นั &น เนื%องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
• รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกและเครื%องประดบั ** 
 

� สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

• กรณีเป็นเดก็ อายตุํ-ากว่า �" ปี  
• ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
• หากเดก็อายมุากกว่า QL ปี แต่ไมเ่กนิ GC ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูิ

บตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

� หมายเลขโทรศพัท์ที-สามารถติดต่อได้ทั Eงเบอรที์-ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
� สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านที%สมรสแลว้  
� สาํเนาใบเปลี%ยนชื%อ กรณทีา่นที%มกีารเปลี%ยนชื%อ 
� สาํเนาใบเปลี%ยนนามสกุล กรณที่านที%มกีารเปลี%ยนนามสกุล 
� สาํเนาใบหยา่ กรณทีา่นที%หยา่แลว้  
� หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งชีEการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

• กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที%ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั &น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด
การเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

• กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั &น (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจบุนั, วนัเดอืนปีที%เริ%มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัร
ประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

• กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ%ากว่า ] เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีท่านที-เป็นแม่บา้น   
หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสาํเนาสตูบิตัรบตุร ทั &งนี&เพื%อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชี&แจงเกี%ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

• กรณีท่านที-ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี&แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี&แจงการรบัรองค่าใชจ้า่ย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื&องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี&หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื%นคาํรอ้งขอวซ่ีานี&)   

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

 
 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
 
 

 
 

� หลกัฐานการเงิน   
• ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื%อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทกุหน้า และ

ปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจบุนัที%สดุเทา่ที%จะทาํได ้หรอืไม่เกนิ QL วนันบัจากวนันดัหมายยื%นวซี่า พรอ้มสาํเนา
หน้าบญัชหีน้าแรกที%มชี ื%อเจา้ของบญัช ี 

• หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกที%มชี ื%อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที%ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปจัจบุนั 

• หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่
ตํ%ากว่า ] เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่ตํ%ากว่า QL วนันบัจากวนันดัหมายยื%นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่
มกีารเคลื%อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี&แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความ
เป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื%อนไหวเนื%องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื%นๆ ตามแต่ละบคุคล 
เป็นตน้  

• กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน Q เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื%นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจาํ เป็นตน้ 

• กรณีที%เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ%งในการยื%นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยใหบ้คุคล
ในครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ย
แมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยที%มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํจดหมายรบัรอง
การเงนิพรอ้มระบุชื%อและความสมัพนัธช์ ี&แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั EงนีEเพื-อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอที-จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื-อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
� กรณีเดก็อายตุํ-ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  

• จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
• หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที%อาจจะเกดิขึ&นโดยคดัฉบบั
จรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทั &งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื%อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที%อาจจะเกดิขึ&นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั &งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื%อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทั Eงกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มชี&แจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองที%ไปดว้ยและยนิดี
ชดเชยค่าเสยีหายที%อาจจะเกดิขึ&นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั &งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา
เพื%อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณีเดก็ที-บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนยีมที%ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื%นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหมท่กุครั &ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั &งนี&ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที%ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ%มเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที%ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ dในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีา
ของทา่น เนื%องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื%อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทั &งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื%อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที%ไดร้ะบุไวโ้ดยทั &งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื%นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีท่านที%ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื%นวซ่ีาและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนั &น
จะตอ้งมายื%นเดี%ยวและแสดงตวัที%สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที%มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี%จะเดนิทางไปทอ่งเที%ยวยงั
ประเทศตามที%ระบุเทา่นั &น การปฏเิสธวซี่าอนัเนื%องมาจากหลกัฐานในการขอยื%นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื%นขอวี
ซ่าทอ่งเที%ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ dในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที%เกดิขึ&นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อก
เดนิทางภายใน GC วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั &งนี&จะคาํนงึถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เนื-องจากมีผลกบัการยื-นขอวีซ่าเข้ายุโรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที%ไมเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนนําเอกสารสง่ยื%นคาํรอ้งขอวซ่ีา ทางศนูยย์ื%นหรอื
สถานทตูขออนุญาตเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการเปลี%ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน์ จดุละ GCC บาท / ทา่น 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาต่อ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

 

�.  ชื� อ-สกุล (ภาษาไทย)..................................................................................................................  
 ชื� อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
 ชื� อ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี�ยนชื� อหรือชื� อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 
 (ภาษาไทย)..............................................................................................................................  
 (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ............................... 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................. 
     สถานที�เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................. 

*.  สถานภาพ   โสด   แตง่งานจดทะเบยีน   แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หยา่   หมา้ย 
/.   กรณีทา่นที�แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื� อ-นามสกุล....................................................................................................... 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที�เกดิ สาม-ีภรรยา ..................... 
3.  ที�อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)...............................................................................  
 .............................................................................................................................................. 

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

ที�อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above 
(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 โทรศพัทบ์า้น .....................................................โทรศพัทมื์อถือ.................................................  
 อเีมลล ์...................................... 

7.  ชื� อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................... 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที�ทาํนั;นเกี�ยวกบัอะไร ดา้นใด...................................................................... 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที�อยูท่ ี�ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
  ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
 ................................................................................................................................................. 

 



 

 

   

  

 

 ตาํแหน่งหนา้ที� (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 
 โทรศพัท.์.................................................. หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ....................................... 
 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ั;นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................  
 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที� ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ................................... 
<.  ชื� อบุคคลที� ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั;งนี;  (ระบุ)....................................................................................          

?.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน / ปีที�ผา่นมาหรือไม ่   ไมเ่คย   เคย (กรณีที�เคยใหร้ะบุวนัที� ) 
    ตั;งแตว่นัที� ...........................ถึงวนัที�........................... รวม.......... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ; วมือหรือไม ่  ไมเ่คย   เคย   
กรณีที�ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิ; วแลว้ กรุณาระบุวนัที�...................................................................... 

@.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ตวัเอง    มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที�มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนั
หรือไม)่ 
ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ...............................................................................................  
ความสมัพนัธก์บัทา่น ................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั   ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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