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ออสเตรยี-สโลวาเกยี-สาธารณรฐัเช็ค-เยอรมนั 7 วนั 4 คืน 

     

โดยสายการบิน 
 

 ** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 
 
 บรษิทัฯ น าท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก อาท ิออสเตรยี สาธารณรฐัเชค็ สโลวคัและสหพนัธรฐั
เยอรมนั ีน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงต่างๆ ทีง่ดงามดงันี้ 
เวียนนา เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ

ธรรมชาตทิีง่ดงามและเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัเชริน์บรุนทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของนครเวยีนนาและ
สะทอ้นถงึความงดงามมัง่คัง่ของประเทศออสเตรยีในอดตี  

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศสโลวคั 

ปราก เมอืงหลวงแห่งปราค ทีเ่ตม็ไปด้วยกลิน่ไอของความโรแมนตคิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์อง
เขตเมอืงเก่าแห่งกรุงปราคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงมากมาย 

อิงโกลสตดัท ์ เมอืงหนึง่ทีเ่ป็นเมอืงในรฐัอสิระของแควน้บาวาเรยีในประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนีั ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ า
ดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรยี และเป็นส่วนหนึง่ของเมอืงมวินิค ทีต่ัง้ของชิคเอ๊าท์เล็ต ทีม่ีสนิค้า     
แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 
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อูลม์ อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของประเทศเยอรมนั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงบา้นเกดิ
ของนกัวทิยาศาสตรช์ือ่ดงัอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ 

ฟุสเซ่น ตัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไป
ดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ 

การม์ชิพารเ์ท่นเคียรเ์ช่น ตัง้อยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต้ ทีต่ัง้ของยอดเขาซุกสปิตเซ่ 
ภูเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั  

ซาลสเบริก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีม่ชีือ่ดงัก้องโลก และยงัใชฉ้ากสถานทีใ่นการถ่าย
ท าภาพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์  

    
ก ำหนดกำรเดินทำง     5-11 เม.ย. / 26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 2 ก.ค.2561 
 

 วนัแรก  กรุงเทพฯ 

23.59 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา (ออสเตรีย)-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-ปราก (สาธารณรฐัเช็ค) 

02.30 น. ออกเดินทางบนิตรงสู ่นครเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์  

เที่ยวบนิที่  BR 061 

08.10 น. เดนิทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ      
1 ชัว่โมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นที่สุดในภูมภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 
450,000 คน บราติสลาวาตัง้อยู่บนสองฝ ัง่แม่น้ําดานูบ ที่บรเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและ
ฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร  นําท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา,มหาวทิยาลยัโรง
ละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใต้อํานาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ี
เยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสส์
บูร์ก (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  นําท่านถ่ายรูปภายนอกกบัปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle 

Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝ ัง่แม่น้ําดานูบสรา้ง
ขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้ง
ใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี้   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัใน
อดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามสองขา้งทาง  

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)   
คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Duo Prague หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม  ปราก - (สาธารณรฐัเช็ค)-อิงโกลสตดัท ์(เยอรมนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 นําท่าน เขา้ชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ ัง่แม่น้ําวลัตาวาอดีตที่
ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นที่ทําการของคณะรฐับาล  นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคที่อยู่คนละฝ ัง่แม่น้ํา ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดที่
ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทัง้ยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่
สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆมากมาย  จากนัน้มเีวลานําท่านเดนิเล่นย่าน จตัุรสัเมืองเก่า ทีม่บีรรยากาศคกึคกั
ตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมทัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นที่รูจ้กัและ
ใหก้ารยอมรบักนัทัว่ยุโรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กน็ิยมนําไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที่
งดงาม รอชมนาฬกิาโบราณทีจ่ะมตีวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทกุชัว่โมง จากนัน้นําท่านเขา้ชมเขตของตวั
ปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนตว์ิตสั วหิารประจําราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธคิ ที่ประดบัด้วยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม  ให้ท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศทีส่วยงามสู ่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น้ําวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ในยุค
ของกษตัรยิ ์ชารล์สที ่4 ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่ว
และผูท้ีส่นใจ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืององิโกลสตดัท ์Ingolstadt เมอืงหนึ่งทีเ่ป็นเมอืงในรฐัอสิระของแควน้บา
วาเรยีในประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรยี และเป็นส่วนหน่ึงของ
เมอืงมวินิค และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์สญัชาตเิยอรมนัออดี ้ผูผ้ลติเครื่องบนิป้องกนั
แอรบ์สั และยงัเป็นศูนยก์ลางของชุมทางรถไฟความเรว็สงูเชื่อมต่อระหว่างเมอืงไปเมอืงนูเรมเบริก์อกีดว้ย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทีนํ่ามาจดัรายการโปรโมชัน่ที ่
Ingolstadt Village Outlet ชคิเอ๊าทเ์ลท็ใกลเ้มอืงมวินิค ให้ท่านเลอืกซื้อสนิคา้จากแบรนด์เนมต่างๆ อาท ิ
Asics, Armani, Bally, Boss, Calvin Klein Jeans, Coach, Escada, Fossil, Furla, Guess, Gucci, 
Hackett, Lacoste, L’Occitane, MCM, Michael Kors, New Balance, Nike, Puma, Superdry, Samsonite, 
Swarovski, Tod’s, The North Face, Versace เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ อสิระ

รบัประทานอาหารคํา่ในเอา๊ทเ์ลท็) 
 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั NH Ingoldstadt Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่  อิงโกลสตดัท-์อูลม์-ฟุสเซ่น (เยอรมนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองอูลม์ Ulm (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงอูลม์ อกีหนึ่งเมอืง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงบ้านเกดิของนักวทิยาศาสตร์ชื่อ
ดังอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ทฤษฏีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่ าเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครสิตศตวรรษที่ 20 พร้อมชมและถ่ายรูปกบัอนุเสาวรีย์ที่ระลึกอลัเบิร์ต
ไอน์สไตน์ โดยตัวเมืองตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนั ในรฐับาเดิ้น -เวิทเทมเบิร์ก ให้ท่นถ่ายรูป
ภายนอกและชมความงดงามของวหิารอูล์มเมอร์มนัสเตอร ์Ulm Munster วหิารที่มชีื่อเสยีงและถือว่าเป็น
โบสถท์ีส่งูทีส่ดุในโลก วดัไดว้่ามคีวามสงูถงึ 161.53 เมตร ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14 หรอืราวๆ ปี ค.ศ.
1377 และสรง้เสรจ็เมื่อ 31 พ.ค.1980 ใหท้่านชมย่านมารเ์กต็สแควร ์ทีต่ัง้ของหอสมุดประชาชน, อาคารศาลา
กลางจงัหวดัหรอื Town Hall, อาคารโบราณทีถู่กตกแต่งดว้ยสสีนัสวยงามและยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดารา
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ศาสตร ์Clock Tower และตลาดของเมอืง Market Town ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากย่านมารเ์กต็
ทาวน์ (เพื่อความสะดวกในการเลอืกซ้ือสนิคา้และเดินเลน่ชมเมือง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen ประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตัง้ของ
ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ใหท้่านชมเมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสุดท้ายบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงใน
อดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากนี้
เมืองฟุสเซ่นยงัเป็นเมืองที่มีความน่ารกั และตกแต่งไปด้วยสสีนัที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซึง่ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล ์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
    น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Euro Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
   

วนัทีห่า้  ฟุสเซ่น-การม์ชิพาเท่นเคียรเ์ช่น-ซุกสปิตเซ่ (เยอรมนั)-ซาลสเบริก์ (ออสเตรีย)  

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองการม์ิซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้อยู่กลางเทอืกเขาแอลป์ 

เมอืงแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต้ บ้านเมอืงสวยแบบบาวาเรยีแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูป
เขยีนเรื่องราวในครสิตศ์าสนาทีน่่าชมยิง่ และยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่ว
ทัง้ในฤดรูอ้นและฤดหูนาว เน่ืองจากการม์ชิมคีวามงามทางธรรมชาตซิึง่เป็นภูเขาสงูโอบลอ้มเมอืงไว ้แลว้ยงัมี
ทะเลสาบแสนสวยงามอกีดว้ย นอกจากนัน้ ยงัเป็นศนูยก์ลางการแข่งขนักฬีาฤดูหนาว ลานสเกต็น้ําแขง็ และ
ลู่แขง่สกโีอลมิปิก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่
เขาเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในเยอรมนั ใหท้่านชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามตลอดสอง
ขา้งทาง จนถึงลานหมิะบนความสงูระดบั 2,000 เมตร นําท่านเปลี่ยนเป็นกระเชา้เคเบลิคาร์เพื่อไต่ระดับสู่
ระดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์และบน
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอกีหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืง ซาลส์เบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  เมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 
2006 ที่ผ่านมา นําท่านชมเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงจากการเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั
เพลงสวรรค”์ หรอื The Sound of Music นําท่านเดนิขา้มแม่น้ําซาลสอคัช ์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของซาล
สเบริก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ทีม่มีหาวหิารใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
    น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Arena City Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ซาลสเบริก์-เวยีนนา-สนามบนิ (ออสเตรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 นําท่านเดนิทางสูก่รุงเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางผ่านถนน
สายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลกัของกรุงเวยีนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่      
อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารที่
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เคยเป็นทีป่ระทบัของราชสาํนักฮปัสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3 -20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปี
ค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศ์
ฮบัสเบริ์กที่มคีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพ้พระราชวงัใดในยุโรป ที่มกีารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบั
อยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที ่1 เป็นผู้ดํารใินการสรา้งใหม้คีวามหรูหราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองค์
แรกแต่พระราชวงัเดมิได้รบัความเสยีหายจากการทําสงครามจงึได้มกีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหม่โดย
สถาปนิกประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใต้ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ทําใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนัน้นําท่านชมความงาม
ของอาคารสําคัญๆ รอบถนนวงแหวน อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา 
พระราชวงัหลวง ฯลฯ 

จากนัน้สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ พรอ้มทาํรฟีนัดภ์าษ ี

19.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวยีนนา โดยสายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์เที่ยวบนิที่ BR 062  

  บนิตรงกลบัสูป่ระเทศไทย 

  

วนัทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ 

11.30 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อืน่ๆ ที่ไม่คาดคดิ

หรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่ใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานที่ปิด

โดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี่ยนแปลงสถานที่อืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้น้ีเพือ่

ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง   5-11 เม.ย.2561 

 

ยโุรปตะวนัออก คลาสสคิ 7 วนั / BR (ออสเตรยี-สโลวคั-เช็ค-เยอรมนั) 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ   53,900 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ       6,500 บาท     

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ ท่านละ     30,900 บาท 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 29 พ.ค. - 4 ม.ิย. / 26 ม.ิย. - 2 ก.ค.2561 

 

ยโุรปตะวนัออก คลาสสคิ 7 วนั / BR (ออสเตรยี-สโลวคั-เช็ค-เยอรมนั) 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ   44,900 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ       6,500 บาท     

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ ท่านละ     25,900 บาท 

 

 

**ไม่รวมค่าบรกิารดา้นวซ่ีาและค่าบรกิารท่านละ 2,700 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ชําระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นเดินทาง ** 

 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีที่สายการบินมีการเรยีกเกบ็เพิม่เติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสรมิ *** 

  
 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะตอ้งชําระมดัจาํ หลงัจาก

ยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋โดยสารแลว้ไม่สามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีท่านที่มีต ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืร่วมเดินทางโดยไม่ใชต้ ัว๋โดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้ล่วงหนา้เน่ืองจากมีการ

เกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึ่งผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

 การดําเนินการขอวีซ่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 5-7 วนัทาํการ ดงันั้นจงึขอความร่วมมือในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบั

การยื่นขอวซ่ีาใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้น้ีเพือ่เป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการดําเนินการขอวซ่ีา 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อ ีว ีเอ แอร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ย.
 2560 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพ่ิมท่านละ 2,700 บาท (พรอ้มค่าทวัรก่์อน

เดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินในพระราชวงัหรอืตามเขตเมืองเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมท่านละ 

1,800 บาท (พรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํงาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจาํ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

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

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

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

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

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

 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

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

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

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

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายสาํเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์ห้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)             

 ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)            

 ช่ือ-สกลุเดิม กรณีมกีารเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดิม หรือนามสกลุเดิมก่อนแตง่งาน   

 (ภาษาไทย)              (ภาษาองักฤษ)                   

        หมายเลขหนงัสอืเดินทาง                           วนัเดือนปี เกิด         

 วนัออกหนงัสอืเดินทาง           วนัหมดอายหุนงัสอืเดินทาง      

      สถานท่ีเกิด       หมายเลขบตัรประชาชน       

2.  สถานภาพ  โสด       แตง่งานจดทะเบียน      แตง่งานไมจ่ดทะเบียน         หยา่         หม้าย 
 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแล้ว ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ                

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา             สถานท่ีเกิด สาม-ีภรรยา      

 

4.  ที่อยูปั่จจบุนัตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษ)          

                  รหสัไปรษณีย์    

       ที่อยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หากเหมือนในทะเบยีนบ้านให้เขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)        

                         รหสัไปรษณีย์               

      โทรศพัท์บ้าน                                     โทรศพัท์มือถือ       

       อีเมลล์          
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5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)            

 (กรุณาแจ้งด้วยวา่ กิจการท่ีท านัน้เก่ียวกบัอะไร ด้านใด       ) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลกัษณะการงานและที่อยูท่ี่ท างานให้ชดัเจนเช่นกนั)  

  ที่อยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ)          

           รหสัไปรษณีย์    

 ต าแหนง่หน้าที่ (ภาษาองักฤษ)            

 โทรศพัท์       หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี        

 

6.  กรณีศกึษาอยู ่กรุณาแจ้งระดบัชัน้หรือระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ)         

     กรณีในระดบัอดุมศกึษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลกัที่ศกึษา (ภาษาองักฤษ)       

 

7.  ช่ือบคุคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย            

 ความสมัพนัธ์กบัผู้ เดินทางร่วมครัง้นี ้(ระบ)ุ           

         

8.  ทา่นเคยเดินทางเข้ายโุรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม่     ไมเ่คย     เคย (กรณีทีเ่คยให้ระบวุนัท่ี) 

     ตัง้แตว่นัท่ี                  ถึงวนัท่ี        รวม   วนั 

     ทา่นเคยได้รับการสแกนนิว้มอืหรือไม ่    ไมเ่คย     เคย   

     กรณีที่ทา่นเคยได้รับการสแกนนิว้แล้ว กรุณาระบวุนัท่ี          

 

9.  ทา่นสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตวัทา่นเองหรือไม่    ตวัเอง     มีผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย  

(กรณีที่มีผู้สนบัสนดุคา่ใช้จ่ายให้ระบผุู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยของทา่นและระบคุวามสมัพนัธ์ และเดินทางด้วยกนัหรือไม)่ 

ผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยของทา่น คอื            

ความสมัพนัธ์กบัทา่น             

 เดินทางด้วยกนักบัทา่นหรือไม ่    เดินทางด้วยกนั         ไมไ่ด้เดินทางด้วยกนั 

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

 


