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ฮงัการี-สโลวคั-ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน 
      

     โดยสายการบิน 
 

** สายการบินอีวีเอ แอร ์บินตรงไป - กลบันครเวียนนา**  
ชมเมืองเก่าเด่นบูดาเปสต์ เมืองแสนสวยแห่งประเทศฮงัการี 

East Europe Classic 
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และเมืองรองสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม  
เอสเตอรก์อม เซนเทนเดร้ และ วิเซอกราด 

ถ่ายรปูปราสาทดงัท่ีเมืองบราติสลาวาแห่งประเทศสโลวคั 
ชมวิวงดงามราวภาพวาดด้วยกระเช้าไฟฟ้าและหมูบ่้านงดงามกบั

วิวมหาชนท่ีเมืองฮอลสตทั และเดินเล่นท่ีเมืองเซ้นตว์ลูฟ์กงั 
 

เข้าชมพระราชวงัดงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของออสเตรีย 
พระราชวงัเชิรน์บรนุ   

พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet 
  

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ ฮงักำร,ี สโลวคั และออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง
ต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

เอสเตอรก์อม  เมอืงหลวงดัง้เดมิเก่ำแก่ของฮงักำร ีในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ละศูนยก์ลำง
  ของศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิมำกว่ำ 1,000 ปี  
เมืองบูดาเปสต์  เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ีเมอืงทีม่แีม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่ำบูดำและเมอืงใหม่
  เปสต์ออกจำกกนัก่อนทีจ่ะรวมกนัในภำยหลงัอนัเป็นทีม่ำของเมอืงบูดำเปสต์ 
เซนเทนเดร้  ในอดตีเป็นเมอืงหน้ำด่ำนของจกัรวรรดโิรมนั ต่อมำได้มกีำรบูรณะและสรำ้งขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที ่18 ดว้ย
  สไตล์กำรสรำ้งแบบบำรอ็ค ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ำสำยส ำคญัทีม่คีวำม
  ยำวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป  
เมืองบราติสลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ 
  สโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีสุ่ดในภูมภิำคยุโรปกลำง  
ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 

 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 
เซ้นต์วลูฟ์กงั  หมู่บำ้นเลก็ๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบวูล์ฟกงั ชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง โดยหมู่บำ้นน้ีตัง้ชือ่ตำมท่ำนนักบุญ

วูล์ฟกงั ประกอบดว้ยควำมงดงำมของทะเลสำบทีไ่ดช้ือ่ว่ำสวยงำมและโรแมนตคิทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของออสเตรยี   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม  
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พารน์ดอรฟ์  ทีต่ัง้ของพรเีมีย่มเอ๊ำท์เลต็ใหญ่ทีสุ่ดของออสเตรยีแมค็อำเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อ๊ำท์เลต็ เอ๊ำท์เลต็แห่งแรกของ
ประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีำ้นคำ้มำกกว่ำ 120 รำ้น สนิคำ้แบรนด์ชือ่ดงัต่ำงๆ จำกทุกมุม
โลก  

 
ก าหนดการเดินทาง    30 มิ.ย.-6 ก.ค. / 23-29 ก.ค. / 11-17 ส.ค.63 /  
    8-14 ก.ย. / 8-14 ต.ค. / 22-28 ต.ค. / 12-18 พ.ย.63 
    3-9 ธ.ค. / 8-14 ธ.ค.63 
 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-เอสเตอรก์อม-บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 
02.20 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air  
  เท่ียวบินท่ี BR061 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฮงัการี ผ่านเขา้สู่ เมือง 
เอสเตอรก์อม (Esztergom) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงดัง้เดมิเก่าแก่ของฮงัการ ี
ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ละศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรอืงและล่มสลายมาหลายต่อหลายครัง้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเทีย่วชมเมืองเอสเตอรก์อม ทีไ่ดร้บัสมญาว่า “ราชนีิแห่งดานูบ” อกีเมอืงหน่ึง เน่ืองจากตัง้อยู่ในลุ่ม

น้ําดานูบ เป็นเมอืงทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและธรรมชาตขิองสายน้ํา และเตม็ไปดว้ยเรื่องราว
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมอนัน่าสนใจ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานหลายแห่ง นําท่านเขา้สู่เขตเมอืงเก่า ทีอ่าคาร
บา้นเรอืนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านถ่ายรูปภายนอกของ มหาวหิารเอสเตอรก์อม 

 (Esztergom Basilica) หรอือกีชื่อคอื “มหาวหิารเซนต์อดาลเบริต์ บาสลิกิา้” ศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮงัการ ี
ตวัอาคารในปัจจุบนัถูกสรา้งขึน้เพื่อทดแทนวหิารทีถู่กทําลายโดยกองทพัเตริก์ในครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยใช้
เวลาก่อสรา้งเกอืบ 50 ปี จงึแลว้เสรจ็ จากนัน้เดนิขา้มสะพานมาเรยีวาเลเรยี หรอื สะพานแห่งการรอคอย ที่
ใชใ้นการสญัจรไปมาระหว่างเมอืงเอสเตอรก์อมกบัเมอืงสตูรโ์รโวของสโลวกั ชมทศันียภาพของสองประเทศ
ไดจ้ากบนสะพาน  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของประเทศ
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ฮงัการี เมอืงทีม่แีม่น้ําดานูบไหลผ่านกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่าบูดาและเมอืงใหม่เปสต์ออกจากกนัก่อนที่จะ
รวมกนัในภายหลงัอนัเป็นทีม่าของเมอืงบูดาเปสต์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  นําท่าน ล่องเรือ
แม่น ้าดานูบ แม่น้ําดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคาร
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น้ําดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลาย และรบั
การยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน้ําแห่งหน่ึงของโลก จากนัน้นําท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศ
ฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน้ําทีค่ัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของ
อดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใต้ม่านเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่าหลงใหลทีผ่สานไปกบัความงดงามทางศิลปะทีส่ ัง่สมมาแต่
ครัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงบดูาเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนั
ลํ้าค่า รมิสองฝัง่แม่น้ําดานูบ  ถ่ายรูป ณ ฮโีร่สแควร ์หรอือนุเสาวรยีจ์ตัุรสัวรีชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสูงตระหง่านของ
อนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ ัง้ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสูงเป็นทีต่ ัง้
ของรปูหล่อผูนํ้าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 9  ถ่ายภาพกบั
ภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงั
กาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อรําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บน
ป้อมแห่งน้ีถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดาทีส่วยทีสุ่ด สามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดแ้บบพา
โนรามา มองเหน็สะพานเชน และอาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแม่น้ําดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถ
เลอืกชําระค่าขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัรห์ากมเีวลา)  นําท่านถ่ายรูปกบัภายนอกของโบสถ ์

 แมทธอิสั Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใชจ้ดัพธิีสวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึ่งพระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่า
เป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น้ําดานูบแม่น้ําดนิแดนโร
แมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีโ่ดดเด่นและ
สวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น้ําดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบน
สายน้ําแห่งหน่ึงของโลก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Park Inn by Radisson Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  บูดาเปสต์-เซนเทนเดร้-วิสเซอกราด (ฮงัการี)-บราติสลาวา (สโลวคั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ในอดตีเป็นเมอืงหน้า

ด่านของจกัรวรรดโิรมนั ซึ่งผลจากการถูกรุกรานของพวกมองโกลและเตริก์ ท าใหเ้มอืงถูกท าลายลง ต่อมาได้
มกีารบูรณะและสรา้งขึน้ใหม่ในช่วงศตวรรษที ่18 ดว้ยสไตล์การสรา้งแบบบารอ็ค ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว 
ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําดานูบ แม่น้ําสายสําคญัทีม่คีวามยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป มปีระชากรประมาณ 
25,000 คน ตวัเมอืงตัง้อยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลทีต่ัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุง
บูดาเปสต์ ประมาณ 19 กโิลเมตร เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารกั เมอืงน้ีไดร้บัฉายาว่าเป็นเมอืงศลิปินเพราะเป็นเมอืง
ทีเ่หล่าบรรดาศลิปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศยัและเปิดบา้นของตนจําหน่ายงานศลิปะ ทัง้ภาพเขยีนงานปักผา้ 
เซรามคิ ฯลฯ โดยจะสามารถพบเหน็ไดเ้กอืบทุกถนนภายในตวัเมอืง ใหท้่านเดนิเล่นในเขตจตัุรสักลางเมอืง 
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ถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยีไ์มก้างเขน และโบสถ์บลากอฟสเตนสกา้, โบสถ์เซ้นต์เฮเลนและโบสถ์คอนสแตนตนิ 
เป็นต้น จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองวิสเซอรก์ราดVisegrad อกีเมอืงขนาดเลก็ในประเทศฮงัการทีางตอน
เหนือของนครบูดาเปสต์บนฝัง่ขวาของแม่น้ําดานูบ ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่ชียัภูมดิทีีสุ่ดของประเทศ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี วสิเซอกราด เป็นเมอืงที่มคีวามงดงามราวภาพวาด ดว้ยการทีเ่มอืงตัง้อยูบ่รเิวณ
โคง้ของแม่น้ําดานูบ เหมาะกบัการท่องเทีย่วและเป็นจดุชมววิทีด่ทีีสุ่ด ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง Royal 
Palace ทีส่รา้งขึน้ในช่วงยุคกลางบนยอดเขาซบิรคิ บนความสูง 300 เมตร ตัง้โดดเด่น สง่างาม ตัง้แต่ช่วง
ศตวรรษที ่14 สถานทีแ่ห่งน้ีถูกใชเ้ป็นทีพ่บปะสงัสรรคข์องเหล่าอศัวนิทีเ่ดนิทางไปรบในสงครามครูเสดและ
ต่อมาไดถู้กเปลีย่นเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิฮ์งัการแีละไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นปราสาทในม่านเมฆ มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่นและชมทศันียภาพรมิฝัง่แม่น้ําดานูบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ํา

ดานูบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั รวมทัง้
เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในภูมภิาคยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวา
ตัง้อยูบ่นสองฝัง่แม่น้ําดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงน้ีตัง้อยู่ห่างจาก
กรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร นําท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม 
ฯลฯ เน่ืองจากเมอืงน้ีเคยตกอยู่ใต้อํานาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษา
อื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์ูรก์ (เยอรมนัและภาษา 

 องักฤษ) นําท่านถ่ายรูปกบัภายนอกของ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทน้ี
เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขารอ็กกี้ฮลิล์ รมิฝัง่แม่น้ําดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 
18 ซึ่งเคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 
ซึ่งท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี พรอ้มทัง้ถ่ายรูปและชม
ภายนอกของโบสถเ์ซ้นต์มารต์นิ St.Martin’s Cathedral หรอื Crown Church หรอืเรยีกว่าโบสถ์มงกุฏ
เน่ืองจากรูปทรงการก่อสรา้ง โบสถ์นี้ถอืเป็นโบสถ์แห่งนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1863 ถือ
เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงบราตสิลาวา ภายในก่อสรา้งดว้ยหนิอ่อนและยงัเป็นทีเ่กบ็
ร่างกายของนักบุญเซ้นต์จอหน์ตัง้แต่ช่วงสมยัศตวรรษที ่7   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Bratislava หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่   บราติสลาวา (สโลวคั)-ฮอลสตทั-เซ้นต์วลูฟ์กงั (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
นักเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันยภาพงดงามสองขา้งทาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูปลาเทร้า 
บ่าย นําท่านชมเมอืงฮอลสตทัดว้ยการขึน้ รถรางไฟฟ้า Funicular สู่จุดชมววิแบบพาโนราม่าของเมอืง ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นสามเหลีย่มยื่นออกไปเรยีกว่า Skywalk Platform Welterbeblick มคีวามสูงกว่า 360 เมตรจาก
ตวัเมอืง ใหท้่านถ่ายรูปกบัทศันียภาพงดงามตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางลงจากจุดชมววิ ใหท้่านเดนิ
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เทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 
เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตล์อัลไพน์ที่
เก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั
ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจัตุรสัประจําเมอืงซึง่
เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน้ําพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนนัง่
จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เขต เมืองเซ้นต์วลูฟ์กงั St.Wolfgang im 
Salzkammergut ห่างจากเมอืงฮอลสตทัราว 40 กโิลเมตร หมู่บา้นเลก็ๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบวูล์ฟกงั 
โดยหมู่บา้นน้ีตัง้ชื่อตามท่านนักบุญวูล์ฟกงั ซึ่งเป็นชาวเยอรมนัโดยกําเนิด และยงัเป็น 1 ใน 3 นักบุญทีโ่ดด
เด่นในช่วงศตวรรษที ่10 อกีดว้ย พอมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายภาพความงดงามของเมอืงและทะเลสาบที่
ไดช้ื่อว่าสวยงามและโรแมนตคิทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของออสเตรยี   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
 จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Scalaria หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่า   เซ้นต์วลูฟ์กงั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีสุ่ด

เมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มแีม่น้ําสายสําคญัของยุโรป
คอืแม่น้ําดานูบไหลผ่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศ์

ฮบัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลาย
รูปแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต้่างๆ ประดบั
อยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัที่สวยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึ่งสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรูหราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองค์
แรกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหม่โดย
สถาปนิกประจ าราชส านักและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งน้ีมหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึ่งเป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1996  จากนัน้นําท่านสู่ย่านถนน
คนเดินหรือ Walking Street ท่ีถนนคารท์เนอร ์ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิที่มคีวามสําคญัมากทีสุ่ดของเมอืง
เวยีนนา อาคารต่างๆ ในบรเิวณน้ีรอดพน้จากการถูกทําลายเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บัการ
ปรบัปรงุอกีครัง้ดว้ยสไตล์แบบโนเบลิ ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมากมาย 

 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั **  
สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Bellevue Wien หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก   เวียนนา-พารน์ดอรฟ์เอ๊าท์เลต็-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านถ่ายรูปกบัภายนอกของมหาวหิารเซ้นต์สตเีฟ่น St.Stephens Cathedral หรอืในภาษาเยอรมนัว่า ชเต

ฟานสด์อม Stephansdom เป็นโบสถ์เก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธกิ เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึ่งพระเจา้
คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน มเีอกลกัษณ์เด่น
คอืยอดปลายแหลมของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตวัโบสถ์ของมหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น มขีนาดใหญ่ ทรงสูง 
หลงัคามุงดว้ยกระเบื้องเคลอืบกว่า 230,000 แผ่นและโมเสคทีเ่ป็นรูปนกอนิทรสีองหวัอนัโดดเด่น โดยส่วนที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของโบสถ์คอืก าแพงทางทศิตะวนัตก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1237 แวะถ่ายรูปกบัอาคารรฐัสภา ซึ่ง
ใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรยีมานับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจกัรพรรดฟิรนัซ์ โยเซฟ 
เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลงัหน่ึงบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบอาคารหลงัน้ี
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาต้นใหญ่ รปูปั้น และหอ้งโถงต่างๆภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
ตกแต่งดว้ยรูปปั้นเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญ่สีค่นับนหลงัคา บรเิวณ
ดา้นหน้าเป็นทีต่ัง้ของน ้าพุพลัลสัอะธน่ีาอนัโด่งดงั โดยมเีทพอีะธนีายนืเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ยรปูปั้นอื่นๆ ซึง่
เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดอิอสเตรยีและจกัรวรรดฮิงัการ ีน าท่านเดนิทางสู่ เมือง
พารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) ทีต่ ัง้ของพรเีมีย่มเอ๊าท์เลต็ใหญ่ทีสุ่ดของออสเตรยี 

 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** อสิระใหท้่าน 

 ชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อ๊าท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิค้าแบรนด์ชื่อดงัต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนด์เนม
มากมายหลากหลายแบรนด์ 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
น าสนิคา้มาลดราคา  (เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทติย)์    

14.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเวียนนา 
18.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR062 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบินสุวรรณภมิู  
10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  30 มิ.ย.-6 ก.ค. / 23-29 ก.ค. / 11-17 ส.ค.63 /  
    8-14 ก.ย. / 8-14 ต.ค. / 22-28 ต.ค. / 12-18 พ.ย.63 
    3-9 ธ.ค. / 8-14 ธ.ค.63 
 

East Europe Classic 7 Days 
(ฮงัการี-สโลวคั-ออสเตรีย) 7 วนั / BR 

มิ.ย.-ต.ค.2563 12-18 พ.ย.63 
3-9 ธ.ค. / 
8-14 ธ.ค.63 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 46,900 44,300 47,300 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900 5,900 5,900 
ราคาสําหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้มาเดนิทาง
ร่วมกบัคณะทวัร์ 

28,900 25,900 25,900 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 20-25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• อตัราค่าตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุก

กรณี 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
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• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าหรอืพระราชวงั 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 30 
 ม.ีค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชําระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สายการบนิ   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท โดยชําระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 700 บาท โดยชําระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างทวัร ์
• ค่าบรกิารและค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก

ต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องชําระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
• ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าบรกิารซมิการด์ใชร้ะหว่างตลอดการเดนิทางในยุโรป ตามรายการทวัร ์(โทร.ไม่จํากดัภายในยุโรป / data internet 5GB) 
• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
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▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่อาคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ด้านการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสําหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  
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o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ําระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถา่ยส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  พร้อมกรอกข้อมูล
เบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ 
ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสําหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ําเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สําเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
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o สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกุล 
o สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัที่ทํางานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารต้อง
ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีาพรอ้มใบลาและสําเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 
ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่เกิน 3  เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสําเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สําเนาสมุดรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสําเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ย้อนหลงั 6 เดือนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบญัชีหน้า
แรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุดไม่ตํ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ําหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
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- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายให้บุคคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีําเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทําจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบุความสมัพนัธ์และมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธ์แนบโดยมเีน้ือหายนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
และจดหมายชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครอง
ทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ําระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
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***   เมื่อท่านไดช้ําระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................. .. 
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2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
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8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ตัง้แตว่นัท่ี................. ถึงวนัท่ี..........................  รวม........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 


