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HARMONY OF EASTERN EUROPE 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  

10 วัน 7 คนื  

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง  59,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.30 น. 
 

คณะพร๎อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
พบเจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ําดานูบ 

01.30 น. ออกเดินทางสูํเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.20 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 
07.15 น.*** 

07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง จากนั้นนําเข๎าชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหํงราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร๎างมาตั้งแตํ
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตํอมาพระนางมาเรีย เทเรซํา ให๎สร๎างขึ้นใหมํอยํางสงํางามด๎วยจํานวนห๎องถึง 
1,441 ห๎องในระหวํางปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อน ชมความโอํอําของท๎องพระโรงและ
พลับพลาที่ประทับ ซึ่งได๎รับการตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมํแพ๎พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส 
จากนั้นนําชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่ง
พระเจ๎าคาร์ลที่ 6 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแก๎บนตํอความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้น
เชิญช๎อปปิ้งสินค๎าเครื่องแก๎วสวารอฟสกี้ หรือสินค๎านานาชนิด อาทิเชํน Louis Vitton,Gucci, ร๎านนาฬิกา 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ 

วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ลํองเรือแมํน้ําดานูบ 

วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน 

วันที่ 4. เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก 

วันที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วาร ี– เชสกี้ครุมลอฟ 

วันที่ 6. เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน 

วันที่ 7.ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุค 

วันที่ 8. อินส์บรุค – ฮัลสตัท – เวียนนา 

วันที่ 9.เวียนนา – สนามบิน 

 

วันที่ 10 กรุงเทพวันที่ 11 กรุงเทพ 
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Bucherer ,สินค๎าเสื้อแฟชั่นวัยรุํนทันสมัย เชํน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค๎าของฝาก เชํน ช็อกโกแลตโมสาร์ท 
ในยํานถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บ่าย นําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชผํานยํานเกษตรกรรมข๎ามพรมแดนสูํ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ 
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด๎วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ
ที่มี อารยธรรม รุํงเรืองมานานกวําพันปี ถึงกับได๎รับการขนานนามวําเป็น “ไขํมุกแหํงแมํน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ได๎
ชื่อวํางดงามติดอันดับโลกด๎วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแมํน้ําดานูบ นําทํานล่องเรือแม่น้ําดานูบอันเลื่องชื่อ ชม
ความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในชํวง 600-800 ปีมาแล๎วที่ตั้งเรียงรายกันอยูํ 2 ฟากฝั่ง ชมความ
ตระการตาของอาคารตํางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ําลือ ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัว
อาคารประกอบด๎วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ทํานจะได๎ชม สะพานเชน สะพานถาวรแหํงแรกที่สร๎างข๎าม
แมํน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช๎ในการสร๎างได๎ถูกนํามา
จากประเทศอังกฤษเชํนกัน (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้ําในแม่น้ําอาจ
กลาย เป็ นน้ํ า แข็ ง  จน ไ ม่สามารถล่ อ ง เ รื อ ไ ด้  ทางบริ ษั ทขอคื น เ งิ นจํ านวน  5 ยู โ รต่ อท่ าน ) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเข๎าสูํที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทํา  
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วันที่ 3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – Outlet – เบอร์โน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด๎วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคํา ถํายรูปด๎านนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ แล๎วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่
จัดพิธีสวมมงกุฎให๎กษัตริย์มาแล๎วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู๎ทรงสร๎างสิ่งกํอสร๎างที่งดงามในเมืองหลวงตํางๆ อีกมากมาย ซึ่งสร๎างใน
สไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดํนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระ
เจ๎าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม๎า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูํหน๎า ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทํานสามารถชมความงามของแมํน้ําดานูบได๎อยํางดีป้อมแหํง
นี้สร๎างขึ้นตั้งแตํ ค.ศ.1905 โดยกลุํมชาวประมงฮังกาเรียน   จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองปาร์นดอร์ฟ เพ่ือนํา
ทํานสูํ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ให๎เวลาทํานได๎อิสระช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชํน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีก
มากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย์ ถ๎าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทาง
บริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** จากนั้นนําเดินทางสูํกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวง
และเมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค 
ออสเตรีย และฮังการี และใกล๎กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทํานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของรัฐสภาแหํงสโลวัก นําทํานถํายรูปคูํกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าตั้งอยูํบนเนินเขา ริมฝั่งแมํน้ําดานูบ ทํานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได๎จากมุมของ
ปราสาทแหํงนี้ จากนั้นเดินทางสูํเมืองเบอร์โน (Brno) เมืองใหญํอันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT BRNO หรือเทียบเทํา 

วันที่ 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูํกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได๎สมญานามมากมาย เชํน นครแหํงปราสาท และโรมแหํงอุดรทิศ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นําเข๎าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร๎างขึ้นอยูํบนเนินเขาตั้งแตํสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ๎าชาย Borivoj แหํงราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตํปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงําด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวํา



  5  HARMONY OF EASTERN EUROPE  ออสเตรีย ฮงัการี สโลวกั เชก เยอรมนี  10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG        [GQ3VIE-TG022] 

 

เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญํที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายใน
เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต เชํน พระเจ๎าชาร์ลที่ 4, พระเจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ๎าแมกซิ
มิเลี่ยนที่ 2 เป็นต๎น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าชม) แล๎วชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ที่เป็นหนึ่งในสํวนที่เกําแกํที่สุดของปราสาท ใช๎เป็นที่ประทับของเจ๎าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล๎วเดินชม
ยํานชํางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร๎านขายของที่ระลึก วางจําหนํายอยูํมากมาย จากนั้นนําทําน
เดินเลํนบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเกําแกํข๎ามแมํน้ําวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร๎างขึ้นตั้งแตํกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหลํานักบุญที่ตั้งอยูํสองข๎างราวสะพานกวํา 30 
องค์ จากนั้นนําทํานเดินสูํประตูเมืองเกํา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวําการเมืองหลัง
เกํา (Old Town Hall) ที่สร๎างมาตั้งแตํปี ค.ศ.1338 มีจุดเดํนคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical 
Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให๎เวลาทํานอิสระเดินเลํน และช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมยําน
เมืองเกํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก HOTEL INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได๎ชื่อวําเป็นเมืองแหํงสปาที่ใหญํที่สุดของ

สาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวําเป็นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยตํางๆ นําเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี 
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู๎คนทั่วโลกที่จะมาใช๎บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตํสมัยโบราณ เชิญ
ทดลองดื่มน้ําแรํซึ่งต๎องดื่มกับแก๎วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก๎วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เป็ดสไตล์โบฮิเมียน) 
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บ่าย นําทํานเดินทางสูํเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได๎ชื่อวําเป็นเพชรน้ํางามแหํง
โบฮีเมีย เมืองที่ได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) 
เมืองนี้ตั้งอยูํริมสองฝั่งของแมํน้ําวัลตาวา ความโดดเดํนของเมืองที่มีอาคารเกําแกํตั้งแตํยุคกลางกวํา 300 ปี หลัง
ได๎รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว๎ให๎เป็นสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) 
จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร๎างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกําแกํกวํา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ๎งน้ํา ฝั่ง
ตรงข๎ามเป็นยํานเมืองเกําคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เกํากลางเมือง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก BELEVUE หรือเทียบเท่า  

*** กรณีโรงแรมท่ีพักในเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมือง
ข้างเคียงทดแทน *** 

วันที่ 6 เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองมิวนิค (Munich) อยูํทางใต๎ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง

เป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของ
ยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด๎วยกษัตริย์มากํอน กํอนที่จะ
ผนวกเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได๎แกํ ไส๎กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค 

บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาวําการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร๎างขึ้นในชํวงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช๎เวลาสร๎างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทํองเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๏กตาไข
ลานที่จะออกมาเต๎นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชํวงฤดูร๎อน อิสระให๎ทํานเลือกซื้อ
สินค๎าแบรนด์เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสูํเมืองฟุสเซน (Fussen) เป็นเมืองเกํามาตั้งแตํ
ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล๎อมรอบไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํที่มีความงดงาม
ทางด๎านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน และได๎ใช๎
เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎า และซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก EURO PARK หรือเทียบเทํา 

วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 นําทํานสูํเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือนําทํานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein Castle) นําชมต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ๎าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ๎าชาย 
หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห๎องตํางๆ ที่ได๎รับการตกแตํงอยํางงดงามด๎วยการออกแบบของริชาร์ด ว๎าก
เนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 
13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย ออกเดินทางตํอสูํเมืองอินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว๎นทีโรล เป็นเมืองเอกด๎านการทํองเที่ยว

ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําอิน ซึ่งคําวําอินส์บรูคนั้น แปลวํา สะพานแหํงแมํน้ําอิน มีลักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยูํระหวํางเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอินส์บรูค 
ซึ่งตั้งอยูํในเขตเมืองเกํา สร๎างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชํวงต๎นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็นที่ประทับ
ของผู๎ปกครองแคว๎นทิโรล ตํอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเทํา 
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วันที่ 8 อินส์บรุค – ฮัลสตัท – เวียนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูํฮัลสตัท (Hallstatt) หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวํา 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ 

โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลําวกันวําเป็นเมืองที่โ รแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยูํบนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้วํา
เป็นไขํมุกแหํงออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยว
ชมเมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางตํอสูํ สูํกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผํานชม

เส๎นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอํุมของป่าไม๎แหํงออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดล๎อมไปด๎วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกําแกํ ผํานชมโรงละครโอเปรํา ที่สร๎างขึ้นใน
ระหวํางปีค.ศ.1863-1869 แตํตัวอาคารได๎ถูกทําลายไปในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหมํอีกครั้งในปี
ค.ศ.1955, ผํานพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุํมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก SENATOR หรือเทียบเทํา  

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูํสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพ่ือให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
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การเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 

***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 
05.35 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

 

ราคาแนะนําเพียง 
 HARMONY OF EASTERN EUROPE 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  

10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 4-13 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 37,365.- 9,900.- 

วันที่ 5-14 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 37,365.- 9,900.- 

วันที่ 8-16 เม.ย. 63 67,900.- 67,900 67,900 35,365.- 9,900.- 

วันที่ 9-18 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 37,525.- 9,900.- 

วันที่ 10-19 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 40,655.- 9,900.- 

วันที่ 11-20 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 42,125.- 9,900.- 

วันที่ 12-21 เม.ย.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 37,365.- 9,900.- 

วันที่ 1-10 พ.ค.63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,935.- 9,900.- 

วันที่ 16-25 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,935.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
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1.     ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวี

ซําภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์
โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ 

กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ 
รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํ
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกํอนการจอง
ได๎จากทางเจ๎าหน๎าที ่

6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัว
ต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มี
ความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 
 คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
 คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% (เฉพาะคาํบริการ) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 กก.และมากกวํา 1 ชิ้น,  คํา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายใน
ระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
5.  คําธรรมเนียมวีซําประเทศเชก (ผู๎เดินทางชําระหน๎างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.  คําทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท๎องถิ่น (18 ยูโร) 
7.           คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวย
ให๎การพิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎อง
แจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการ
พิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํา
กวํา 6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 
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5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยํางน๎อย 

3.  นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย
การบินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎ อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหา
ทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง
บริษัทและผู๎เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียก
คืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัด
จํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัด
จําตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) คํ าสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออก
เดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์
ทั้งหมด 

9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวํา
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว 

(Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตําง
ประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียง
ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะ

ทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมี
ลักษณะแตกตํางกัน 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 10 วันทําการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 

ชุด 
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ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รับทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์เข้ามา 
เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้ง

นี้** 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยําง

น๎อย 2 หน๎า อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด 

(หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  

**ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย** 

***ในกรณีเด็กที่อายุต่ํากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของพาสปอร์ตไม่

ตรงกับในปัจจุบัน รบกวนทําพาสปอร์ตใหม่ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่น 

หากเล่มไม่ได้รับการอัปเดทรูปให้เป็นปัจจุบัน*** 

2. รูปถ่าย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       (พ้ืนหลังขาว
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เทํานั้น ถํายไมํเกิน 6 เดือนห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์ รูปไมํเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปีข้ึนไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้ปกครองสามารถโอน

เงินให้ครอบคลุมค่าทัวร์ได้) 

3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สํวนตัวของผู๎เดินทาง ย๎อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค๎าทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กํอน แล๎วคํอยปรับยอดเงินในบัญชีไมํเกิน 7 วันกํอนวันยื่นวีซํา และหาก

บัญชีกระโดดเดือนต๎องขอเป็น Statement เทํานั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคําใช๎จํายได๎ ต๎องเป็น พํอ แมํ พ่ีน๎อง ที่มี

สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทํานั้น) 

3.2.1. ต๎องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร๎อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เชํน 

สูติบัตร ทะเบียนบ๎าน ทะเบียนสมรส เป็นต๎น 

3.2.2ถํายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย๎อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคําใช๎จําย 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน 

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

4 หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3 

เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 
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- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําที่ โฉนดที่ดิน 

เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต  

ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต) 

ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารส่วนตัว 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามา

ด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือยินยอม

ระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย 
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-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตรเดินทางไป

ตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎มี

อํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 

- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่

สถานทูตด๎วย ทั้งสองทําน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทํานั้น) 

7. ทํานไมํจําเป็นต๎องเซ็น รับรองสําเนาถูกต๎อง ให๎ทํานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร๎องขอวีซําเทํานั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเชก 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รับทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์เข้ามา 
เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้ง

นี้** 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ              หม๎าย               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู๎เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยูํ(หากตํางจากผู๎ขอ) และสัญชาติของผู๎มีอํานาจปกครอง/ดูแลผู๎เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

11. ที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของผู๎ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเสื้อผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………  

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 

            ไมํเคย 

     เคยได๎   ใช๎ได๎ตั้งแตวํันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 

                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 

    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 

      ตัวผู๎ขอวีซําเอง    มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

                     กรุณาระบุชื่อ.................................................   

      สิ่งที่ชวํยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎ 

   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว               คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 

   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 



  20  HARMONY OF EASTERN EUROPE  ออสเตรีย ฮงัการี สโลวกั เชก เยอรมนี  10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG        [GQ3VIE-TG022] 

 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


