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รหสัทวัร ์AEU86-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยอรมนั-ออสเตรีย-เชค็-สโลวคั-ฮงัการี 9 วนั 
** การบินไทย บินตรงสู่นครมิวนิคกลบัท่ีเวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

ชมบรรยากาศจตัุรสัเมืองมิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
นัง่กระเช้าสู่จดุชมวิวท่ีงดงามของฮอลสตทั เท่ียวซาลสเบิรก์เมืองโมสารต์ 
ชมเมืองบราติสลาวา เท่ียวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

เข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุ ช้อปป้ิง Parndorf Outlet 
 

กบัการบินไทย (TG) 
  

Charming East Europe 5 countries 
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บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เยอรมนั, สำธำรณรฐัเชค็, สโลวคั, ฮงักำร ีและ
ออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ด 

โฮเฮนชวานเกา  ตัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนีตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามา
ตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัและเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อย
ใหญ่และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทดงันอยชวานสไตน์  

ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำน
 มำ 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี หนึง่ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บักำร
ยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำคทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
สโลวคั 

บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ทีม่พี ื้นทีค่รอบคลุมสองฝัง่แม่น ้ำดำนูล พรอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ย
สถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำรมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวงัทีม่คีวำมงดงำมทีสุ่ด  
 
 

ก าหนดการเดินทาง  27 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 
 

 วนัแรก  27 ธ.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู  
22.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D เจ้าหน้าท่ีอ านวย
ความสะดวกท่านด้านตัว๋โดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
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วนัทีส่อง 28 ธ.ค.63 สุวรรณภมิู-มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี  TG-924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระ  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึ่งมหำนครแห่งน้ี ก่อตัง้ใน ค.ศ.
1158  มบีรรยำกำศรื่นรมยเ์ตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย น ำท่ำนสู่บรเิวณ จตัุรสัมา
เรียน ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึ่งมสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รูปปั้นพระแม่มำรทีองค ำ
บนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึ่งจะ
ออกมำเต้นระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหน่ึงรอบในหน้ำรอ้น 
และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรูปทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำย
สนิคำ้แบรนด์เนมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา 
Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนีตดิกบัชำยแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัและเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขำสูงกว่ำ 200 เมตร

เหนือออบแก่งของแม่น ้ำพอลลทั แวดลอ้มดว้ยธรรมชำตแิละทวิทศัน์ของป่ำเขำล ำเนำไพรทีส่วยงำมและมี
สสีนัแปรเปลีย่นแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฤดูกำลในเขตเทอืกเขำแอลป์แถบรฐับำวำเรยี ทีส่รำ้งจำกบญัชำของ
กษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ในช่วงปี ค.ศ.1845-1886 ทีต่้องกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนิยำยของรชิำรด์ วำกเนอร ์
ศลิปินคนโปรดของพระองค ์ซึ่งมพีระประสงคใ์หจ้ดัสรำ้งเพื่อเป็นทีป่ระทบัอย่ำงสนัโดษห่ำงจำกผูค้นและเพื่อ
อุทศิใหแ้ก่กว ีรชิำรด์ วำกเนอร ์ผูซ้ึ่งเป็นแรงบนัดำลใจในกำรสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมบทประพนัธ์เรื่อง อศัวนิหงส ์
แรงบนัดำลใจจำกควำมหลงใหล ในกำรชมอุปรำกรและบทละคร ทีพ่ระองคท์รงโปรด จงึท ำใหเ้ป็นปรำสำทที่
วจิติรอลงักำร ภำยในไดร้บักำรตกแต่ง ตำมฉำกของละครตอนต่ำงๆ ถอืเป็นปรำสำททีม่คีวำมงดงำมมำกแห่ง
หน่ึงของโลก ซึ่งควำมงำมน้ียงัท ำใหป้รำสำทแห่งน้ีเป็นปรำสำทต้นแบบของสวนสนุกดสินียแ์ลนด์และโตเกียว
ดสินียแ์ลนด์ ทีว่อลท์ดสีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย์
ดว้ย และน ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนมำเรยีนจุดทีถ่่ำยรูปกบัปรำสำทน้ีไดด้ทีีสุ่ดดัง่รูปโปสเตอร ์โปสกำรด์
ต่ำงๆ (การเดินทางขึ้นลงปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้อง
ใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารข้ึนลงช าระเพ่ิม
ท่านละประมาณ 10 ยูโร)  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงข้ำมพรมแดนสู่ประเทศออสเตรยีทีเ่มอืงซาลสเบิรก์ 
Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ่งเป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 
ค.ศ.2006 ทีผ่่ำนมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม NH Salzburg City หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
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วนัทีส่าม  29 ธ.ค.63 ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เซ้นต์วลูฟ์กงั (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชม เมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์
ระดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค 
และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ 
ซำลสเบริก์ สู่จตัุรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรูปคู่กบัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์ ชมมหำวหิำรใหญ่หรอืมหำวหิำรแห่งเมอืง
ซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอแนสซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนต้น ถอืเป็นโบสถ์บำรอ็คยุคแรกโดย
สรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหำย จำกนัน้ใหท้่ำนเดินเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึ่งถูกสรำ้งขึ้นช่วงในศตวรรษที ่
15-18 ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอื
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปูนแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้แบรนด์เนมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้
ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย ใหท้่ำนถ่ำยรูปกบั
บำ้นโมสำรต์รวมถงึสวนมริำเบลกำรเ์ดน้ ในช่วงหน้ำรอ้นจะเตม็ไปดว้ยดอกไมช้นิดต่ำงๆ (เทศบำลเมอืงไม่
อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนักท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ) จำกนัน้มเีวลำให้ท่ำนเดินเล่นและเลอืกซื้อ
สนิคำ้แบรนด์เนมและของทีร่ะลกึต่ำงๆ จำกย่ำนรำ้นค้ำเขตเมอืงเก่ำน้ี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของ
นักเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงฮอลสตทัดว้ยกำรขึน้ รถราง
ไฟฟ้า Funicular สู่จุดชมววิแบบพำโนรำม่ำของเมอืง ซึ่งมลีกัษณะเป็นสำมเหลีย่มยื่นออกไปเรยีกว่ำ 
Skywalk Platform Welterbeblick มคีวำมสูงกว่ำ 360 เมตรจำกตวัเมอืง ใหท้่ำนถ่ำยรูปกบัทศันียภำพ
งดงำมตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงลงจำกจุดชมววิ ให้ท่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบ
ทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ ดอกไมห้ลำกสสีนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึ่งเป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ย
น ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนูปลาเทร้าท์ย่าง   
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เขต เมืองเซ้นต์วลูฟ์กงั St.Wolfgang im Salzkammergut ห่ำงจำกเมอืง
ฮอลสตทัรำว 40 กโิลเมตร หมู่บำ้นเลก็ๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบวูลฟ์กงั โดยหมู่บำ้นน้ีตัง้ชื่อตำมท่ำน
นักบุญวูล์ฟกงั ซึ่งเป็นชำวเยอรมนัโดยก ำเนิดและยงัเป็น 1 ใน 3 นักบุญทีโ่ดดเด่นในช่วงศตวรรษที ่10 อกี
ดว้ย พอมเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นและถ่ำยภำพควำมงดงำมของเมอืงและทะเลสำบทีไ่ดช้ื่อว่ำสวยงำมและโรแมน
ตคิทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของออสเตรยี   

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม Scalaria หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีสี่ ่   30 ธ.ค.63 เซ้นต์วลูฟ์กงั (ออสเตรีย)-เชสก้ีครมุลอฟ-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเชค็ (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ผ่ำนชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหว่ำงเมอืงจนถงึเมอืงเชสกี้
ครุมลอฟ เมอืงขนำดเลก็ในภูมภิำคโบฮเีมยีใต้ของประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ไดช้ื่อว่ำเป็นไข่มุกแห่งโบฮเีมยี มี
ชื่อเสยีงจำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองค ์
กำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงน้ีตัง้ชื่อขึน้เพือ่แยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกีครุมลอฟและ 
ครุมลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศและยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั โดย
เป็นสถำนทีจ่ดัเทศกำลและงำนรื่นเรงิต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี น ำท่ำนชมเขตเมอืงเก่ำมรดกโลกเชสกี้ 
ครุมลอฟ เมอืงโบรำณทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จำกกำรก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลำยมำ
เป็นของอำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี สุดทำ้ยเมอืงกก็ลบัมำอยู่ในกำรปกครองของตระกูล Schwarzenberg 
และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จำกกำรทีอ่ยู่ในเสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดตีและยงัไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน
เมอืงมรดกโลกที่ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  ชมเมอืงเก่ำเชสกี้ครุมลอฟ และให้
ท่ำนถ่ำยรูปกบัปรำสำทครุมลอฟ Crumlov Castle ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุคสมยั 
เปลีย่นมอืเจำ้ของหลำยครัง้หลำยครำแต่กย็งัคงควำมงดงำมของปรำสำททีต่ัง้อยู่บนเนินเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ 
ตวัปรำสำทก่อสรำ้งดว้ยสถำปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสำนกบัแบบโกธคิ
และรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และท่ำนลอรด์ชวำรเ์ซนเบริก์ผูท้รงอ ำนำจในยุคนัน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมียน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรงุปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอำณำจกัรโบฮเีมยีที่

โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหน่ึงในนครทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่ง
หน่ึงของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม กรงุปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่น
ตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำรเต้นร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตย 
กรรมยุโรปขนำนแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมและโรแมนตคิ รอดพน้จำกภยัสงครำมในอดตีและไดร้บักำร
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดแีละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1992 น ำท่ำน
ชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบัของ
จกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะรฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็
ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชื่อทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอดและเหน็ยอดแหลม
ของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิชมภำยนอกเขตของตวัปรำสำท ซึ่งบรเิวณเดยีวกนัมมีหำวหิำรเซนต์
วติสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สรำ้งในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยมสีถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of 
Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึ่งท ำขึน้ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รำ้งควำมเจรญิสูงสุดจนท ำใหเ้มอืง
ปรำค เป็นกำรสรำ้งแบบสถำปัตยกรรมโกธคิที่ไดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำ
ดว้ยหนิตัง้อยูบ่นหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน นอกจำกน้ีรอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง 
อย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพของปรำสำทอนัสวยงำมและชมหอนำฬกิำดำรำศำตร ์โดยทุกๆ 
ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถงึเวลำทีน่ำฬกิำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก 
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ขบวนตุ๊กตำรูปปั้นทีเ่ป็นสำวกพระเยซูจะพำกนัเดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬิกำดำรำศำสตรแ์ห่งน้ีสำมำรถ
บอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรรำศอีกีดว้ยซึ่งถูกสรำ้งขึน้มำกว่ำ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำน
สมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของปรำคที่
สรำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บั
นักท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ ** เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและเลือกซือ้สินค้าให้ท่านอิสระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม Hotel Duo หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า   31 ธ.ค.63 ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-บราติสลาวา (สโลวคั)-บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวาเกียหรือสโลวคั เป็น

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ รวมทัง้เป็นเมอืงที่มปีระชำกร
หนำแน่นทีสุ่ดในภูมภิำคยุโรปกลำง มปีระชำกรประมำณ 450,000 คน บรำตสิลำวำตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่น ้ำ
ดำนูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวำเกยีกบัออสเตรยีและฮงักำร ีเมอืงน้ีตัง้อยู่ห่ำงจำกกรุงเวยีนนำเพยีง 50 
กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่คีวำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปัตยกรรมโดยจะพบเหน็ไดม้ำกในเขตเมอืงเก่ำ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชมรฐัสภำ, หน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ, มหำวทิยำลยัโรงละครและสถำบนัวฒันธรรม ฯลฯ ทีล่ว้น

แลว้แต่มคีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิ วฒันธรรมและกำรศกึษำ รวมถงึส ำนักงำนใหญ่ของสถำบนัทำงธุรกจิและ
กำรเงนิขนำดใหญ่ของสโลวำเกยีจ ำนวนมำก เน่ืองจำกเมอืงน้ีเคยตกอยู่ใต้อ ำนำจของหลำยชำต ิเช่น 
ออสเตรยี ฮงักำร ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำท ิพอซโซนี (ฮงักำร)ี เพรชพอรอค 
(ภำษำสโลวคัเก่ำ) เพรสสบ์ูรก์ (เยอรมนัและภำษำองักฤษ)  น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัปรำสำทบรำตสิลำวำ 
(Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปรำสำทน้ีเป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยู่บนเนินเขำรอ็กกี้ฮลิล์รมิฝัง่
แม่น ้ำดำนูบ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหำย จำกนัน้มกีำรก่อสรำ้งเรื่อยมำ
และมกีำรก่อสรำ้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึ่งท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพอนังดงำมของเมอืงไดจ้ำกมุม
ของปรำสำทแห่งน้ี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนอกีครัง้สู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการี  
บูดำเปสต์ถอืเป็นเมอืงหลวงของฮงักำรแีละเป็นศูนยก์ลำงกำรปกครองอุตสำหกรรมพำณิชยกรรมและกำร
คมนำคมขนส่งของประเทศ บูดำเปสต์เป็นเมอืงเดยีวทีม่อีำณำเขตครอบคลุมแม่น ้ำดำนูบทัง้สองฝัง่ ปัจจุบนั
เป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของสหภำพยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก   1 ม.ค.64  บูดาเปสต์ (ฮงัการี)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชมเมืองแสนสวยบูดาเปสต์ของประเทศฮงัการี ไดช้ื่อว่ำ "ไข่มุกแห่งแม่น ้ำดำนูบ" ดว้ยควำม
งดงำมของสำยน ้ำทีค่ัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ รอ่งรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภำยใต้ม่ำนเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่ำ
หลงใหลทีผ่สำนไปกบัควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ ัง่สมมำแต่ครัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ทีส่วยงำมทีสุ่ดของเมอืง
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บูดำเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำรมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ ถ่ำยรูป ณ ฮโีร่สแควร ์
หรอือนุเสำวรยีจ์ตัุรสัวรีชน ซึ่งเป็นอนุเสำวรยีท์ีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี 
แห่งชยัชนะของฮงักำเรยีน เสำสงูตระหง่ำนของอนุสำวรยีเ์ป็นทีต่ ัง้ของรูปหล่อเทวทูตกำเบรยีล อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสูงเป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้
อำณำจกัรฮงักำรขีึน้เมื่อครสิต์ศตวรรษที ่9  ถ่ำยภำพกบัภำยนอกของ ป้อมปรำกำร Fisherman’s Bastion 

ซึ่งสรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรยีนสรำ้งขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถงึควำมกลำ้หำญของ
ชำวประมงผูเ้สยีสละชพีจำกกำรรุกรำนของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถอืไดว้่ำเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดำทีส่วย
ทีสุ่ด สำมำรถชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบได้แบบพำโนรำมำ มองเหน็สะพำนเชนและอำคำรรฐัสภำฮงักำรรีมิ
แม่น ้ำดำนูบทีง่ดงำมตรงึตำตรงึใจ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระค่ำขึน้ชมววิไดส้อบถำมไดจ้ำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมี
เวลำ)  น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัภำยนอกของโบสถ์แมทธอิสั Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎ
ใหก้ษตัรยิม์ำแลว้หลำยพระองค ์ชื่อโบสถ์มำจำกชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึ่งพระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระ
ปรชีำสำมำรถมำก ในสมยัของพระองคถ์อืว่ำเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำอย่ำงแทจ้รงิ สิง่ก่อสรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้
มำกในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกเ้รยีบรอ้ย
แลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเพื่อ ลอ่งเรือแม่น ้าดานูบ แม่น ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำม
งดงำมของอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำงๆ สวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่
เสื่อมคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนตคิบนสำยน ้ำแห่งหน่ึงของโลก   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมอืงทีม่คีวำมโร

แมนตคิมำกทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี มี
แม่น ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครอง
ของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนผ่ำนชม
สถำนทีต่่ำงๆ ในเมอืงเวยีนนำ อนัเป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงำนขององคก์ำรสหประชำชำตหิลำยแห่ง อำทเิช่น 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ ัง้ของส ำนักงำนสหประชำชำตทิีส่ำมของโลกอกีดว้ย และอำคำรสวยงำม
สถำปัตยกรรมเก่ำแก่อนังดงำม อำท ิโรงละครโอเปร่ำทีส่รำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1863-1869, รวมถงึถ่ำยรูป
กบัอำคำรต่ำงๆ เช่น พระรำชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอำคำรที่เคยเป็นทีป่ระทบัของรำชส ำนักฮบัสบูรก์มำตัง้แต่
ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภำ ซึ่งสรำ้งขึน้ในระหวำ่งปีค.ศ.1873-1883, พระรำชวงัเบลวำแดร,์ 
สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถ์เซ้นต์สตเีฟ่น, พระรำชวงัฮบัสเบริก์, พระรำชวงัเบลวำแดร ์หรอืศำลำว่ำกำรเมอืงของ
กรุงเวยีนนำ เป็นต้น 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novumn Hotel Kavalier Wien หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็   2 ม.ค.64  เวียนนา-ช้อปป้ิงพารน์ดอรฟ์เอ๊าท์เลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูรอ้นแห่ง

รำชวงศ์ฮบัสเบริก์ทีม่คีวำมสวยงำมและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระรำชวงัใดในยุโรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะใน
หลำยรูปแบบทัง้บำรอ็คและรอ็คโคโคหรอืศลิปะประยกุต์จำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครือ่งใชต้่ำงๆ 
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ประดบัอยูอ่ย่ำงวจิติรงดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด ซึ่งสรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้
โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำรใินกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรูหรำโอ่อ่ำเทยีบเท่ำกบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระรำชวงัเดมิไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรท ำสงครำมจงึได้มกีำรก่อสรำ้งและบูรณะขึน้มำใหม่
โดยสถำปนิกประจ ำรำชส ำนักและมกีำรสำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิ
มำเรยีเทเรซ่ำ ในปี ค.ศ.1749 โดยพระรำชวงัแห่งน้ีมหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสี
เหลอืงซึ่งเป็นสสีญัลกัษณ์แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบัสบวรก์ ท ำให้
เวยีนนำมคีวำมโดดเด่นจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนูซ่ีโครงหมู  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอร์

เกลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย 
และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ ่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สนิคำ้แบรนด์ชื่อดงัต่ำงๆ จำกทุกมุมโลก มใีห้
เลอืกมำกมำยอำท ิเช่น รองเทำ้ เสือ้ผำ้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบำ้น สนิคำ้แบรนด์เนมมำกมำยหลำกหลำย
แบรนด์ อำท ิ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 อกีมำกมำยทีต่่ำงน ำสนิคำ้มำลดรำคำ  
(เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่
ตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novumn Hotel Kavalier Wien หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ    

 
วนัทีแ่ปด  3 ม.ค.64  เวียนนา-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเวียนนาพร้อมเผื่อเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 

13.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-937 
  

วนัทีเ่ก้า  4 ม.ค.64  สนามบินสุวรรณภมิู  
05.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

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

 

 

 
รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 

 

 

 

AEU86-12   9 

 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  27 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 

 

 

Charming East Europe 5 countries 
(เยอรมนั-ออสเตรีย-เชค็-สโลวคั-ฮงัการี 9 วนั / TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 76,900 45,900 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 74,900 45,900 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 72,900 43,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,500 13,500 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั

การจองทวัรท์นัที 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีบินออกได้ 

และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนักลบัออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท หาก
เปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่ม
เชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยูต่่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ 
แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะ
เท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอ
วีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
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• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวซ่ีำเชงเกน้ 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและค่ำทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำและเขตพระรำชวงั 
• ค่ำบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำบรกิำรซมิกำรด์ทีใ่ชใ้นยุโรปตลอดระยะเวลำกำรเดินทำงตำมรำยกำร 7 วนั (โทร.ไม่จ ำกดัภำยในยุโรป / 5GB data 

internet) 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึ่งเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 28  
 เม.ย.63 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะต้องมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงื่อนไขของ
 สำยกำรบนิ   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กิโลกรมัต่อท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะท่ำนละ 900 บำท ช ำระกบัหวัหน้ำทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเองหรอืหำกต้องกำรบรกิำร

ยกกระเป๋ำเพิม่เตมิจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดีฯลฯ 
• ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รำยกำร 
• ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสุขภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
• ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกิน 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซ่ีำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
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▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซ่ีำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร์  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสูญเสยี, สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดรวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสูญเสยี, สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่อำคำร
สนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆ่ำสัตว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวดัจำกจุดหมุน, เครื่องมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สว่ำนเจำะและหวัเจำะ, เครื่องมอืช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใต้กำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำด้ำนสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่้องกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดูแลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดินทำง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฎทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั ดำ้นโภชนำกำร ด้ำนกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งต้น  

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 
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o ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวให้ได ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มำสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือเตียงใหญ่ 2 เตียง หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซือ้
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
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o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รูปถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัร

ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนที่มกีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธ์ไม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
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 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซ่ีำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชี
หน้ำแรกที่มชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำ
กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุดไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซ่ีำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยื่นขอวซ่ีำ ต้องออกหนังสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยให้บุคคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะต้องท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
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***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
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 ................................................. 
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     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไม่จดทะเบียน   ......... 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................................................. อีเมล ์..............................................................................  
 

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.......................................................................................................................... 
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 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

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

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

    กรณีท่ีทา่นเคยเขา้เชงเกน้ครั้งลา่สุดสถานทูตใดเป็นผูอ้อกวีซา่ให ้.......................................................................... 
 

    ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

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

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 
 


