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** การบินไทย บินตรงสู่กรงุมิวนิค กลบัท่ีเวียนนา  
ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

เยอรมนั-ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน 
ชมบรรยากาศท่ีงดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 
พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet 

     
 บรษิทัฯ น าท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงามในเขตยุโรปตะวนัออก อาท ิเยอรมนัและออสเตรยี น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง
ต่างๆ ทีง่ดงามดงันี้ 
มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น

เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 
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โฮเฮนชวานเกา  เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง

 เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่ ้าอนิส ์ 
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั
  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้  
เบิรช์เทชการเด้น เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัตดิอนัดบั 1 ใน 6 ของเสน้ทางท่องเทีย่วของประเทศเยอรมนัหรอืเสน้ทาง The Alpine 

 Road และในอดตีเคยเป็นเมอืงทีร่ า่รวยดว้ยเหมอืงเกลอื ซึง่เริม่ท าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1517 ปจัจุบนักลายเป็น
 สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 

ทะเลสาบโคนิกซี ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษตัรยิ ์ซึง่เป็นทะเลสาบในหบุเขา อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
แควน้บาวาเรยี มทีศันียภาพสวยงามจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก อกีทัง้อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีถ่อื
ว่าลกึทีส่ดุ น ้าใสทีส่ดุ และสะอาดทีส่ดุในเยอรมนี  

ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงและสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลกอยา่ง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงั
 เป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอ็คและไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
  เดนิทางมากมาย   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาตทิีง่ดงาม และมพีระราชวงัทีม่คีวามงดงามทีส่ดุ  
 

ก าหนดการเดินทาง  25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561 
 

 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 

วนัทีส่อง มิวนิค-อิปซี-่ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวงันอยชวานสไตน์-เคมป์เท่น (เยอรมนั) 
00.20 น. นําท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระ จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิฝ ัง่แมน้ํ่าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวิทยาลยั  

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นําท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตัง้    
ในคศ.1158  มบีรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบ     
เรอเนซองส์คลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยัมากมาย นําท่านสู่
บรเิวณ จตัุรสัมาเรียน ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปป ัน้
พระแม่มารีทองคําบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel          

มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบาํ ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกี
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หนึ่งรอบในหน้าร้อน และมโีบสถ์แม่พระที่งดงามที่มโีดมเป็นรูปทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณ
ย่านนี้ยงัมรีา้นจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองอิปซ่ี Eibsee (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ตัง้อยู่ใกล้

กบัเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสงูสุดของเยอรมนี  นําท่านขึ้นกระเช้าท่ีสถานอิปซ่ี สู่ สถานีซุกสปิตเซ่ เพื่อนํา
ท่านขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในเยอรมนั ใหท้่านชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามตลอดสองขา้ง
ทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดบั 2,000 เมตร นําท่านไต่ระดบัสู่ระดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่าน
เดนิเล่นถ่ายรปูและชื่นชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่นัน้เป็นอกีหนึ่งพรมแดน
ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย   สมควรแก่เวลานําท่านลงจากเขา จากนัน้นําท่านเดินทาง         
เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี 
ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นที่ตัง้ของปราสาทของ
กษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านเขา้
ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่้องการสรา้ง
ปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์นําท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี่
จุดทีถ่่ายรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสการด์ต่างๆ ซึง่ความงามนี้ยงัทําใหป้ราสาทแห่งนี้เป็น
ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นํามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสญัลักษณ์ของ
บรษิัทดสินีย์ดว้ย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณี
ใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น
ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเคมป์เท่น Kempten เมอืงใหญ่ทีสุ่ด
ในภูมภิาคอลัลก์อยแห่งแควน้บาวาเรยี เชื่อว่าเดมิเป็นทีต่ัง้รกรากของชาวเคลต ์ก่อนทีภ่ายหลงัจะถูกปกครอง
โดยชาวโรมนั เรยีกได้ว่าเมอืงเคมป์เท่นเป็นชุมชนเมอืงที่มคีวามเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนั (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท)ี 
จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั My Parkhotel Kempten หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ทีโ่รงแรม  จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่าม  เคมป์เท่น (เยอรมนั)-อินน์สบรคู (ออสเตรีย)-เบิรช์เทสกาเด้น-โคนิกซี ่(เยอรมนั)- 
   ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองอินนสบ์รคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งรฐัทิโรล เป็นภาษาเยอรมนัทีแ่ปลว่า สะพานขา้มแม่น้ําอนิน์ ตัง้อยู่ทางตะวนัตก
ของประเทศออสเตรีย บนที่ราบลุ่มแม่น้ําอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ จากตัวเมืองอินน์สบรูค 
สามารถมองเหน็ยอดเขาสงูลูกต่างๆ ได้แก่ นอรท์เคทเทอ  พทัแชรโ์คเฟิล  และแซรเ์ลส เป็นต้น เมอืงอนิน์
สบรคูแหน่งนี้มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นศนูยก์ลางของกฬีาฤดหูนาว เคยเป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนักฬีา
ฤดูหนาวหลายครัง้ ได้แก่ โอลมิปิคฤดูหนาวในปี 1964 และปี 1976  พาราลิมปิคฤดูหนาว ปี 1984 และ      
ปี 1988 รวมถงึโอลมิปิคเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2012 ทาํใหเ้มอืงอนิน์สบรคู เป็นเมอืงแรก
ของโลกทีไ่ดม้กีารจดักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวถงึ 3 ครัง้ ใหท้่านเดนิชม เมืองอินน์สบรคู ดนิแดนแห่งขุนเขา 
เมอืงทีม่ทีวิทศัน์อนังดงาม ผสมผสานแหล่งเพาะปลกูและทีเ่ล่นสกทีีด่ทีีส่ดุในยุโรป ซึง่ปจัจุบนัทํารายไดส้งูสุด
ให้กบัประเทศ นําท่านชมเขตเมอืงเก่า ที่มี ต าหนักหลงัคาทองค า ที่มอีายุร่วม 450 ปี เป็นสญัลกัษณ์ที่
สําคญั ซึ่งเป็นมุขหลังคาหน้าต่างของตัวอาคารที่ยื่นออกมา สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์
โกธคิตอนปลาย หลงัคาทองคาํนี้ถูกสรา้งเพิม่เตมิใหก้บัพระราชวงัใหม่นอยเออร ์ฮอฟ ในการฉลองการหมัน้
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ระหว่างพระเจ้าแม็กซิมิเลี่ยนที่ และพระนางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบุตรสาวของดยุคแห่งมิลาน          
หน้ามุขแห่งนี้ประดบัประดาดว้ยแผ่นไมส้ีเ่หลีย่มผนืผา้ ชุบทองแดงจาํนวน 3,450 แผ่น เป็นเฉลยีงหน้ามุขทีม่ี
ไว้สําหรับดูการแข่งขันหรือละครที่จ ัตุรัสเบื้องล่างลงไป และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าคริสตัลจาก  
สวาลอฟสกี ้ไม่ว่าจะเป็นสรอ้ยคอ  ต่างห ู กําไล หรอืเครื่องประดบัอื่นๆ เป็นต้น ลว้นไดร้บัการออกแบบและ
จดัแสดงอย่างน่ารกัและสวยงาม      

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทชการเด้น Berchtesgaden ตัง้อยู่ในเขตประเทศเยอรมนั (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงท่องเที่ยวที่สําคญัติดอนัดบั 1 ใน 6 ของเสน้ทางท่องเที่ยวของประเทศ
เยอรมนัหรอืเสน้ทาง The Alpine Road และในอดตีเคยเป็นเมอืงทีร่ํ่ารวยดว้ยเหมอืงเกลอื ซึง่เริม่ทําการมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1517 ปจัจุบนักลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม ใหท้่านชมเมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีถู่กโอบลอ้มโดย
เทอืกเขาแอลป์ โดดเด่นดว้ยทศันียภาพของธรรมชาตทิีง่ดงามอกีทัง้เป็นเมอืงทีฮ่ติเลอรไ์ดส้รา้ง “รงันกอนิทร”ี 
อนัโด่งดงัในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ปจัจุบนัยงัมบีงัเกอร ์และเครื่องป้องกนัหลงเหลอืใหช้มอยู่ อสิระใหท้่าน
เดินเล่นย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโคนิกซี ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษตัรยิ ์ซึง่เป็น
ทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของแควน้บาวาเรยี น าท่านล่องเรือชมความงดงามของ
ทศันียภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ทีส่วยงามจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก อกีทัง้อกีทัง้ยงั
เป็นทะเลสาบทีถ่อืว่าลกึทีส่ดุ น้ําใสทีส่ดุ และสะอาดทีส่ดุในเยอรมนี จงึอนุญาตใหเ้ฉพาะเรอืพาย และเรอืทีใ่ช้
ไฟฟ้าเท่านัน้ทีส่ามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได ้ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู่เขตประเทศออสเตรยี
อกีครัง้ที่ เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg  เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเดก็อจัฉริยะโมสาร์ต            
ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี   

  คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั Arena City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านชมเมืองซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายทํา

ภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยสถาปตัยกรรม
แบบบารอ็ค และได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกด้วย นําท่านเดนิขา้มแม่น้ําซาลสอคัช์เพื่อเดนิเล่นชม
เมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืง
หรอืมหาวิหารแห่งเมอืงซาลสเบริ์ก สร้างขึ้นตัง้แต่สมยัเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็น
โบสถบ์ารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิ
สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบูรณะใหง้ดงามดงัเดมิ  เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด้   
ทีม่บีา้นเรอืนเรยีงราย ซึ่งถูกสรา้งขึน้ช่วงในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม 
ป้ายเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่าํดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปจัจุบนัเป็น
ย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ัง้ของบา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย โมสารท์เกดิทีน่ี่และอยู่ในบา้นเกดิแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมายา้ยไปอยู่
อกีหลงัหนึ่ง บ้านหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลาต่อมา ซึง่บ้านหลงันี้ไดร้บัการออกแบบโดย 
                                             แบบ        น             รท์ยงัมชีวีติอยู่ ใหท้่าน
ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ (เทศบาลเมอืงไม่อนุญาตใหนํ้ารถบสันํานกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า) สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ 
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มอีากาศที่แสนบรสิุทธิแ์ละสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงามของเมอืงน้ีได้รบัการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้ว่าฮอลสตัทเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลงั
กลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงามเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทางมากมาย นําท่านเดนิเท้าเลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่
เรยีกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปิน
พืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บา้งอยู่
บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม
ปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจัตุรสัประจําเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน้ําพุกลาง
ลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุ

เมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มแีม่น้ําสายสาํคญัของยุโรป
คือแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทัง้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประ เทศ และมี
ความสาํคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

    คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองอ่ิมอร่อยกบัเมนูซ่ีโครงหมูซอสกระเทียมและซอสบารบี์
คิวพรอ้มเครือ่งด่ืมไวน์หรอืเบียรห์รอืซอฟดร๊ิง 

 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novum Hotel Kavalier Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า   เวียนนา-พารน์ดอรฟ์-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านผ่านชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ 

มากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ที่สะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นั
รุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีม่น้ําสายสาํคญัของ
ยุโรปคอืแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมี
ความสําคญัในระดบันานาชาติ ชมเมอืงเวยีนนาและมเีวลาใหท้่านเกบ็ภาพความสวยงาม อนัเป็นที่ตัง้ของ
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
สํานักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปตัยกรรมเก่าแก่อนังดงาม อาท ิ    
โรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบั
ของราชสาํนักฮปัสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, 
พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, พระราชวงัเบล
วาแดร ์หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรุงเวยีนนา เป็นตน้ จากนัน้นําท่านเขา้ชมความนําท่านเขา้ชมความงดงาม
ของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวาม
สวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพ้พระราชวงัใดในยุโรป ที่มกีารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทัง้บารอ็ค
และรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใช้ต่างๆ ประดบัอยู่อย่างวจิติร
งดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ําริ
ในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรัง่เศสเป็นพระองค์แรกแต่
พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการทําสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหม่โดยสถาปนิก
ประจาํราชสาํนกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า 
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ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็น           
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใต้ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ทําใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูบรเิวณถนนโจฮนัสเตร๊าท ์ถนนคนเดนิแหล่งชอ้ปป้ิงของชาวเวยีนนา (ปิดวนัอาทติย)์  
 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองพารน์ดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ท่านช้อปป้ิง     

แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มีรา้นค้ามากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มใีห้เลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเท้า เสือ้ผ้า เครื่องประดบั ของตกแต่งบ้าน สนิค้าแบรนด์เนม
มากมายหลากหลายแบรนด ์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 เป็นต้น และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่าง
นําสนิคา้มาลดราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่าน
อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั **  

 สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเวียนนา และนําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novum Hotel Kavalier 
Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 

   

วนัทีห่ก  เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    

สมควรแก่เวลาให้ท่านเชค็เอา๊ทจ์ากท่ีพกั และนําท่านเดินทางสู่สนามบินพรอ้มทาํคืนภาษี 

14.35 น.  นําท่านออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
05.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561 

 

Charming East Europe 
(เยอรมนั-ออสเตรีย 7 วนั / TG) 

25-31 ก.ค. /  
10-16 ต.ค.2561 

22-28 ต.ค.2561 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 58,900 57,900 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900 54,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 52,900 51,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 5,900 5,900 

ทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้มาเดนิทางรว่มคณะ ทา่นละ 27,900 26,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องชาํระมดัจาํ 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มวินิค // 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) 
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 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 ม.ีค.
 2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 
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o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
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 จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
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. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 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 จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและเครื่องประดบั ** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
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ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ 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 ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

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

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 

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

 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)             

 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)           

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน   

     (ภาษาไทย)      (ภาษาองักฤษ)      

      หมายเลขหนังสือเดนิทาง    วันเดือนปี เกิด                  

วันออกหนังสือเดนิทาง     วันหมดอายุหนังสอืเดนิทาง    

     สถานที่เกดิ      หมายเลขบตัรประชาชน      

 

2.  สถานภาพ        โสด         แต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 

3.  กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล                

วันเกิด ของสาม-ีภรรยา           สถานที่เกิด สามี-ภรรยา     

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบนัตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)        

          รหัสไปรษณีย์     

 ที่อยู่ปัจจุบนัปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาองักฤษ)    

           รหัสไปรษณีย์     

 โทรศัพท์บ้าน           โทรศัพท์มือถอื       

 อีเมลล์         
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5.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)          

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านัน้เกี่ยวกับอะไร ด้านใด        ) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชดัเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)       

         รหัสไปรษณีย์    

 ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)           

 โทรศัพท์       หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)     

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดบัชัน้หรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)      

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ)      

 

7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย            

 ความสัมพนัธ์กับผู้เดนิทางร่วมครัง้นี ้(ระบุ)         

 

8.  ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่                 ไม่เคย               เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 

    ตัง้แต่วนัที่       ถงึวันที่               รวม    วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิว้มอืหรือไม่      ไม่เคย                     เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิว้แล้ว กรุณาระบุวันที่         

 

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่           ตัวเอง            มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ           

ความสัมพนัธ์กับท่าน             

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่                เดินทางด้วยกัน                     ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 

 
 

 
 


