
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eastern Europe Classic Route 
ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน สุดคลาสสิค 

ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัก-ฮังการี 
บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ 

เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน กรุงเวียนนาหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
ถ่ายรูปกับจัตุรัสต้นตํารับเมืองเบียร์ เดินเล่นสะพานชาร์ลและหมู่ปราสาทกรุงปราค 

แวะบราติสลาวา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก 
เที่ยวซาลสเบิร์ก บ้านเกิดของโมสาร์ท 

เดินเล่นเช็คอินฮอลสตัท ถ่ายรูปริมทะเลสาบชิลๆ 
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet 
ชมเมืองบูดาเปสต์ พิเศษ!! ไฮไลท์ล่องเรือแม่น้ําดานูบ 

พิเศษ!! เมนูเป็ดโบฮีเมียน อาหารไทย และปลาเทร้าท์ย่างจากทะเลสาบฮอลสตัท 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   8-15 เม.ย.2566  
27 เม.ย. - 4 พ.ค.2566 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค.2566 
3-10 มิ.ย.2566 

 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

 
BR61     BKK-VIE     0220-0835 

   BR62     VIE-BKK     1835-1000+1 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     - 

2 
สนามบินเวียนนา-ลินซ์-เดินเล่นชมเมืองเก่า-ซาลสเบิร์ก-ชมเมือง
บ้านเกิดโมสาร์ท-สวนมิราเบล-เดินเมืองเก่า 
พิเศษ!! เมนูเป็ดโบฮีเมียน 

   

Four Side Hotel 
Salzburg  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-ถ่ายรูปมุมมหาชน เดินเล่นริมทะเลสาบ- 
เชสกี้ บูโยวิช-ชมเองเก่า  
พิเศษ!! เมนูปลาเทร้าท์ย่างแห่งทะเลสาบฮอลสตัท  

   

Hotel Savoy Cese 
Budejovice  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
เชสกี้ บูโยวิช-ปราค-เข้าชมหมู่ปราสาทปราค-เดินเล่นสะพานชาร์ล-
เดินเมืองเก่าเมืองปราค-วิหารเซ้นต์วิตุส-เวียนนา 
พิเศษ!! เมนูอาหารไทย 

   

Hotel Arion Cityhotel 
Vienna  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
เวียนนา-ชมเมือง-McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
ช้อปปิ้ง-บูดาเปสต์    

Hotel Expo Congress 
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
บูดาเปสต์-ชมเมือง-ถ่ายรูปฮีโรสแควร-์สะพานเชน-บราติสลาวา-ชม
เมืองและถ่ายรูปกับภายนอกของปราสาทบราติสลาวา    

Austria Trend Salzburg 
Mitte  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 
บราติสลาวา-เวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน-ช้อปปิ้งถนนคน
เดิน-สนามบินเวียนนา    - 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 



 วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
23.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 9  

เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW T 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กําหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนทําการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการ 
ซีร่ีและได้มีการดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 

 

วันที่สอง สุวรรณภูม-ิเวียนนา-ลินซ์-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)  
02.20 น. นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินที ่BR-61 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับ

ท่านและนําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ Linz เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรียและเป็นเมืองหลวงของ
เขต Upper Austria อยู่ทางตอนเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ําดานูบ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านการ
ผลิตเหล็กกล้า เคร่ืองจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมืองนี้มีการพัฒนาเร่ือยมา นับตั้งแต่สมัยค่าโรมัน
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สําคัญในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย นําท่านชมจัตุรัสใจกลางเมืองเฮ้าส์พลาส ถ่ายรูปกับอาคารวิหารเก่าสไตล์บาร็อคท่ีมีหอคอยทรงโดมหัวหอม 

เป็นวิหารที่สร้างอุทิศเพ่ือนักบุญอิกเนเชียสในปี ค.ศ.1669 และถ่ายรูปกับรถรางไฟฟ้าพอสลิงค์เบิร์กบาห์น ที่
ก่อตั้งขึ้นเมือปี ค.ศ.1898 ซ่ึงเป็นรถรางขึ้นสู่เนนิชมวิวซ่ึงเป็นที่ต้ังของโบสถ์ Postlingbergkirche 
Walfahrtsbasilika จากนัน้ถ่ายรูปกับวิหารใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cathedral of Immaculate 
Conception เป็นโบสถ์นกิายโรมันคาธอลิคที่เป็นอาคารสไตล์โกธิค จัดเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดอีกแหง่หนึ่งของ
ออสเตรีย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมืองแห่งศิลปินเพลง ซ่ึงเป็นสถานที่ของเด็ก
อัจฉริยะโมสาร์ตที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
ให้ท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ระดับ
โลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นําท่านเดินข้ามแม่น้ําซาลสอคัช์เพ่ือเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิร์ก สู่
จัตุรัสกลางเมืองเพ่ือถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพ่ือแทน
โบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถกูระเบิดสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถล่มเสียหาย จากนั้นให้
ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซ่ึงถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมี
ลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทําด้วยมือและกรอบหนา้ต่างที่เป็น
ภาพปูนแกะสลัก ปจัจุบนัเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต 
ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ต้ังอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นํารถบัสนํา
นักท่องเท่ียวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) รวมท้ังชมสวนมิราเบล ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดปี   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Four Side Hotel Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท (ออสเตรีย)-เชสกี้บูโยวิช  



เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
นําท่านเดินทางสู่เมืองฮอลลส์ตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนกั
เดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบ
ที่เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของท่ีระลึก ที่ศิลปิน
พ้ืนบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เกา่แก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บ้างอยู่บน
หน้าผาลดหลั่นกนัเป็นชัน้ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลาย
สุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซ่ึงเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดับด้วยน้ําพุกลางลาน และ
อาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟหรือเดินเที่ยวชมเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง กับเมนูปลาเทร้าท์ย่าง Grill whole trout 
บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสาธารณรัฐเช็ค โดยเดินทางสู่เมืองเชสกี้บูโยวิช เมืองใหญ่ในเขตเซ้าท์

โบฮีเมียและยังเป็นเมืองศูนย์กลางการเมืองและการปกครองรวมท้ังการค้าภาคใต้ทั้งหมด ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ําวัล
ตาวา ต้นกําเนิดเบียร์บัดไวเซอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ และทัศนียภาพ
งดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกี้บูโยวิช ใหท้่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัส Namesti Premysla Otakara II 
กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปตะวันออก โดยมีการต้ังชื่อจัตุรัสเพ่ือเป็นเกียรติแด่พระเจ้า Premsyl Otakar 
ที่ 2 ท่านสามารถเดินชมอาคารสวยๆ สไตล์บาร็อค อาทิ เช่น อาคารที่ว่าการเมือง กลางจัตุรัสมีน้าํพุ 
Samsonova Kasna หรือน้ําพุแซมสันจัดเป็นสถานที่สําคัญและโดดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ และรวมถึงชมความ
สวยงามของโบสถ์เซ้นต์นิโคลสั ติดกันมีหอคอย Black Tower มีความสูง 72.29 เมตร สร้างเสร็จมาต้ังแต่ปี 
ค.ศ.1577 เพ่ือใช้เป็นหอนาฬิกาและหอระฆังประจําเมือง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Savoy หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี ่  เชสกี้บูโยวิช-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   

นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่ง
ดังในอดีต ต้ังแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปัจจุบนัเป็น
เมืองท่องเท่ียวชื่อดังท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยโุรปตะวันออก เป็นเมืองท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พร่ัง
พร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา ภาพยนตร์และละครเวที ทั้งยังเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนาน
แท้ เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและโรแมนติก รอดพ้นจากภัยสงครามในอดีตและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1992 นําท่านเข้าชมความสวยงามของ 
กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ําวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย 
ปัจจุบนัเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนนิเขาท่ีสามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแมน่้ํา 
ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ประกอบไปด้วยยอดแหลมของอาคารต่างๆ เดินชม
ภายนอกเขตของตัวปราสาท ซ่ึงบริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์วิตัส ต้ังอยู่ในย่านปราสาทปราค สร้างในสมัย
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝร่ังเศส Matthias of Arras เป็นที่เก็บมงกฎุเพชรซ่ึงทําขึ้นในสมัย
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทําให้เมืองปราค เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคที่
ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทําด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ําฝน 



นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพของ
ปราสาทอันสวยงาม และชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ โดยทุกๆ ชั่วโมงต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถึง
เวลาที่นาฬิกาบอกเวลา จะมีหนา้ต่างเล็กๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากัน
เดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีก
ด้วยซ่ึงถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว พร้อมให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอด
ข้ามแม่น้ําวัลตาวา สัญลกัษณ์ทีส่ําคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจบุันเป็นสถานที่ที่
เหล่าศิลปินต่างๆ นําผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะ
ต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ําสายสําคัญของยุโรปคือแม่น้ําดานูบไหลผ่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Arion Cityhotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า  เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   

นําท่านชมกรุงเวียนนาท่ีเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมีความสําคัญใน
ระดับนานาชาติ โดยเป็นสถานทีต้ั่งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) และยังเป็นที่ต้ังของสํานักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอกีด้วย มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีสร้างขึ้นใน
ระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟสเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานกัฮบัสบูร์กมา
ต้ังแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, 
สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่า
การเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง พาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.40 
ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาร์เธอร์เกลนดีไซน์เนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet 
เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรียและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่สุดที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านกับสนิค้า 
อาทิ รองเท้า เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบ้าน ด้วยแบรนด์เนมชื่อดังจากทกุมุมโลก เช่น 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 อีกมากมายท่ีต่างนําสินค้ามาจดัรายการ
โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านชอ้ปปิ้งตามอัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิดทุกวันอาทิตย์)  
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ** 

บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ" ด้วยความงดงาม



ของสายน้ําที่ค่ันแบ่งเมืองเปน็สองฝ่ัง ร่องรอยของอดีตเมื่อคร้ังอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่
ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแต่คร้ังบรรพกาล  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Expo Congress หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก  บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัก)  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
 นําท่านถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซ่ึงเป็นอนุเสาวรีย์ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1896 เพ่ือเป็น

อนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน เสาสูงตระหง่านของอนสุาวรีย์เป็นที่ต้ังของรูปหล่อเทว
ทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสงูเป็นที่ต้ังของรูปหล่อผู้นําของชนเผ่าท้ัง 7 ที่
ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึน้เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและเชค็อินกับสถานที่
ต่างๆ ในเขตจัตุรัสและเลือกซ้ือสนิค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนําชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์
พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ําค่าริมสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อม
ปราการ Fisherman’s Bastion ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน สร้างไว้เพ่ือ
รําลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนีถ้อืได้ว่าเป็นจุด
ชมวิวรอบเมืองบูดาท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน
และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้าํดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกชําระเพ่ิมเติมค่าขึ้นชมวิวได้
สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์) ให้ท่านถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church ซ่ึงโบสถ์นี้เคย
ใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองคช์ื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอสั ซ่ึงพระองค์ทรงเป็น
กษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟืน้ฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้าง
ที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซ่ึงโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้เรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านชมและเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลกึได้ตามอัธยาศัย และให้ท่านไม่พลาดไฮไลท์
ของการชมเมืองบูดาเปสต์ท่ีดีที่สดุ!! นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําดานูบ Danube River Cruise แม่น้ําดินแดนโรแมน
ติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามยามเย็นของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีต่่างประดับ
ประดาด้วยแสงไฟโดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยก
ย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแห่งหนึ่งของโลก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู ่ประเทศสโลวัก เข้าสู่ เมืองบราติสลาวา Bratislava  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวักหรือสโลวาเกีย ที่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาต้ังอยู่บนสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของ 
สโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร จากนั้นนําท่านถ่ายรูป
กับอาคารรัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อํานาจของ
หลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอืน่ๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรช
พอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก ปราสาทบราติสลา
วา (Bratislava Castle Courtyard) ซ่ึงปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้ังอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ 
ริมฝั่งแม่น้ําดานูบสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนั้นมีการกอ่สร้าง



เร่ือยมาและมีการก่อสร้างใหม่อีกคร้ังในปี 1956-1964 ซ่ึงท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จาก
มุมของปราสาทแห่งนี ้ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Bratislava หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จ็ด  บราติสลาวา (สโลวัก) -เวียนนา-สนามบนิ (ออสเตรีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
 นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเวียนา ประเทศออสเตรียอีกคร้ัง นําท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวัง 

เชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสบวร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่
แพ้พระราชวังใดในยุโรป ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโคหรือศิลปะประยุกต์จาก
ทางเอเซียและยังมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมท้ังสวนภายในพระราชวังที่
สวยงามไม่แพ้ที่ใด สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดําริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่า
กับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝร่ังเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทําสงคราม
จึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึน้มาใหม่โดยสถาปนิกประจําราชสาํนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดย
ตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมาย
กว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซ่ึงเป็นสีสัญลกัษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้
ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทําให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ.1996 จากนัน้นําท่านสู่ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร ์ถือเป็นย่านถนนคนเดินที่มี
ความสําคัญมากที่สุดของเมืองเวยีนนา อาคารต่างๆ ในบริเวณนี้รอดพ้นจากการถูกทําลายเมื่อสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และได้รับการปรับปรุงอีกคร้ังด้วยสไตล์แบบโนเบิล ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ รวมถึงของ
ที่ระลึกมากมาย (ร้านค้าบางร้านอาจปิดทําการหากตรงกับวันอาทิตย์)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
14.30 น.  นําท่านเดินทางเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบนิกรุงเวียนนา  
18.35 น.  ออกเดินทางกลับจากสนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินที่ BR-62 
 

วันทีแ่ปด  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกําหนดการ
เดินทางอีกคร้ังก่อนทําการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีและได้มีการ
ดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

บริษัทฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสําคัญ 



 

อัตราค่าบริการ       EVA-Eastern Europe S2 ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัก-ฮังการี 8 วัน 5 คืน-BR 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

8-15 เม.ย.66 76,900 7,900 43,900 

27 เม.ย. - 4 พ.ค.66 75,900 7,900 42,900 

29 เม.ย. - 6 พ.ค.66 75,900 7,900 42,900 

3-10 มิ.ย.66 74,900 7,900 42,900 
 

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่

เกินที่สายการบินกําหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น (สายการบินอนุญาตให้น้ําหนักกระเป๋าชิน้ละ 23 กิโลกรัมท่านละ 2 ชิ้น
และสําหรับถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน) 

 ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคํานวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงต๋ัวโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ํามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชําระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ํามันเชื้อเพลิงคํานวณไว้ ณ วันที่ 7 พ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเด่ียวเพ่ิม 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อํานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 

 ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด (จํานวน 6 วันทัวร์) 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งท่ีมีและภาษีสําหรับนักท่องเท่ียวหรือภาษีเมืองสําหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าต๋ัวโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,500 บาท (สําหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย และ

อัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกลุต่างประเทศ) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเปา๋จะต้องชําระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
 ค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนทีส่าธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม

อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงกอ่นเดินทาง (กรณีที่สายการ
บิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่ประเทศ
ไทยต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามที่ภาครัฐกําหนด 
(อาจมกีารเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสําคัญ)  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํา Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
 

 
 



การชําระเงิน   
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน  35,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ชําระค่าวีซ่าเพ่ิมเติมพร้อมมัดจําตามที่เรียกเก็บ) ส่วนที่เหลอืจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด 
 
 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า 
และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอืน่ๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 



 
 
 
 
หมายเหตุ  
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง 

โดยต้องเป็นวัคซีนที่กลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิ
โนแวค ซิโนฟาร์ม เป็นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทําใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาํหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่อง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่งมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง

สายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชัดเจน
ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดท้ังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้า
ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  



o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (ออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 

- ผู้ยื่นคําร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคําร้องท่ีศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศนูย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทําการถ่ายใหม่ที่ศูนย์ยื่น โดยผู้ยื่นคําร้องต้องชําระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นคําร้องชําระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นคําร้อง กรุณาส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พร้อมกรอกข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับเพ่ือใช้ในการทํานัดหมาย 
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นคําร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สําเนาสูติ
บัตร (กรณีผู้ที่อายุตํ่ากว่า 20 ปี), สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบียนหย่า, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สําเนาหนังสือสญัญาซ้ือขาย/สัญญากู้ / สัญญาอาชีพ
พิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย
สําหรับงานแปลเอกสาร ผู้ยื่นคําร้องจะต้องชําระด้วยตนเอง 

- กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนําเอกสารส่งล่วงหน้าได้ และมีความจําเป็นจะต้องนําส่งในวันนัดหมายยื่นวีซ่าและหากต้องมีการถ่าย
สําเนาหรือแปลเอกสารอื่นเพ่ิมเติม ผู้ยื่นคําร้องจะต้องชําระค่าใช้จา่ยด้วยตนเอง 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินการเรื่องขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัอยู่

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้  

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหนา้ว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจ่ําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร หรือ 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  
 ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
 รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเคร่ืองประดับ 

บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสีหรือบิ๊กอายส์ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 กรณีเป็นเด็ก อายุต่ํากว่า 15 ปี  
ใช้สําเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

o หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มกีารเปลี่ยนชื่อ 

o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกลุ 



o สําเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย  และหนังสือรับรองการทํางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันนัดหมายยืน่วีซ่า 

 กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วันเดือนปีทีเ่ร่ิมทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลาและ 
สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทํางานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ

เป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคัดมาไม่เกินกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถขอเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน 

 กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือ
แสดงความสัมพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธก์ารเป็น
สาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

 กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได ้จะต้องมีผู้สนับสนนุค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกลช้ดิ หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาํร้องขอวีซ่านี้)   

 กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
 ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 
o หลักฐานการเงิน   

 ใช้ Statement ออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกลุสะกดถูกต้องตามหน้าพาสฯ ย้อนหลัง 
6 เดือนและอัพเดทเป้นปัจจุบันทีสุ่ด ไม่เกิน 14 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า  

 กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธช์ี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสําเนาสมุดบัญชกีารเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี้แจงเพ่ือรับรองการเงินพร้อมระบุ
ชื่อและความสัมพันธช์ี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภู่มลิําเนา  
 
 

 



o กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหมก่็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายืน่
เด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชน่เดียวกัน  ** 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   
 

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



 
 

1.  ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 

    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกลุเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชือ่หรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาอังกฤษ) .................................................................. 

2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด ........................................................................ 

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................................. 

     สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน ........................................................................ 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย 
 

4.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สาม-ีภรรยา ............................................................. 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................... 
 

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

     รหัสไปรษณีย์ ...........................................................     โทรศัพท์บ้าน ............................................................................... 
  
     โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมลล์ ............................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรอืไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 



6.  ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทํานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ท่ีทํางานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................... 
  

 ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................. 

 โทรศัพท์ ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้าม)ี .................................................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวชิาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 

7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................................................................................................. 
 

 ความสัมพันธก์ับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ 
(ระบุ)...............................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 

    ต้ังแต่วันที่ ................................................ ถึงวันที่ .....................................................   รวม ............... วัน 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ....................................................................................................................................................... 

9.  ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมอืหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 

10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 

 ........................................................................................................................................................................................ 
11. ท่านสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนนุค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธก์ับท่าน ......................................................................................................................................... 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 

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


