
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เยอรมนั-เช็ค-สโลวคั-ฮงัการ-ีออสเตรยี 8 วนั 

** การบนิไทย บนิตรงสูน่ครมิวนิคกลบัที่เวียนนา ไม่ยอ้นเสน้ทาง ** 

ชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ และ ปราสาทปราค 

ชมเมืองเชสกี้ครุมลอฟ และ บราตสิลาวาแห่งสโลวคั 

เที่ยวบูดาเปสต ์ลอ่งเรอืแม่น ้ าดานูบเขา้ชมพระราชวงัเชิรน์บรุน 

ชอ้ปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet กบัการบินไทย (TG) 
  



    

มวินิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย ศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของเยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศและมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีท่ีสุด 

โฮเฮนชวานเกา เมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง 
 เก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั และเป็นท่ีตั้งของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรียและยงัแวดลอ้มไปดว้ย  
 ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ท่ีตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงและยงัเป็นปราสาทตน้แบบท่ีวอลท ์
 ดีสนียไ์ดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบริษทัดิสนีย ์
ปราค เมืองหลวงแห่งปราค ท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า

แห่งกรุงปราคพร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย 
เชสกีค้รุมลอฟ  เมืองโบราณท่ีมีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 อาณาจกัรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  
บราตสิลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโล

วคั 
บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮงัการี  ดินแดนแสนงามของแม่น ้ าดานูบ ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเสน้ท่ี 
  สวยงามท่ีสุดของเมืองบูดาเปสตพ์ร้อมชมนครท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า ริมสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ   
 ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจกัใหญ่ท่ีมีเสน่ห์ทั้งทางดา้นศิลปะ ดนตรี และ 

ธรรมชาติท่ีงดงาม และมีพระราชวงัท่ีมีความงดงามท่ีสุด  
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  10-17 เม.ย.2563 
 

 วนัแรก  10 เม.ย.63 สนำมบินสวุรรณภมิู  

20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู จ.สมุทรปรำกำร อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำ
ระหว่ำงหมำยเลข 2-3  เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน Thai Airways  เคำน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 

วนัท่ีสอง 11 เม.ย.63 สุวรรณภมิู-มิวนิค-โฮเฮนชวำนเกำ-อิงกอลสตดัท ์(เยอรมนั) 
00.50 น. น ำท่ำนออกเดินทำงบินตรงสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบิน Thai Airways  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบำวำเรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีรมิฝ ัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศูนย์กลำงควำมเจรญิก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ใน ค.ศ.
1158  มบีรรยำกำศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมำ
เรียน ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูป ัน้พระแม่มำรทีองค ำ
บนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะ
ออกมำเต้นระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น 



    

และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำย
สินค้ำแบรนด์เนมชื่ อดังเรียงรำยอยู่ มำกมำย  จำกนั ้นน ำท่ ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา 
Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนีตดิกบัชำยแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมืองเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั และเป็นที่ตัง้ของปรำสำทของกษัตรยิ์บำวำเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำ

ของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำยของรชิำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิน คนโปรดของ
พระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรีจุ่ดทีถ่่ำยรปูกบัปรำสำทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสกำรด์ต่ำงๆ 
ซึ่งควำมงำมนี้ยังท ำให้ปรำสำทแห่งนี้ เป็นปรำสำทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้น ำมำสร้ำงเป็นปรำสำทใน
ภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็นสญัลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถ
ม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร) 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอิกอลสตดัท์ Ingolstadt  (ใช้เวลำเดนิทงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืง
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นแหล่งผลติรถยนต์ออดีแ้ละเครื่องบนิแอร์
บสัและสนิคำ้อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

วนัท่ีสำม  12 เม.ย.63 อิงกอลสตดัท ์(เยอรมนั)-ปรำค (สำธำรณรณัฐเชค็) 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่  กรุงปรำค Prague เมืองหลวงของสำธำรณรฐัเช็ค นครหลวงแห่ง

อำณำจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหนึ่งในนคร
ทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5 ชัว่โมง) 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น ำท่ำนชม กรงุปรำค เมืองหลวงแห่งสำธำรณรฐัเชค็ ปจัจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนิยม

มำกที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองที่น่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำร
เต้นร ำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้ยงัเป็นอัญมณีแห่งสถำปตัยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็นเมืองที่มีควำม
สวยงำมและโรแมนติก รอดพ้นจำกภยัสงครำมในอดตีและได้รบักำรอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่ำงดแีละได้รบักำรขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้นปี 1992 น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุง
ปรำค ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝ ัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีที่ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นทีท่ ำกำร
ของคณะรฐับำล น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำที่สำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝ ัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะ
เหน็ถงึชื่อทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะเหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเดนิ
ชมภำยนอกเขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหำวหิำรเซนตว์ติสั ตัง้อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สรำ้งใน
สมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยมสีถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท ำขึน้ใน
สมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รำ้งควำมเจรญิสงูสุดจนท ำใหเ้มอืงปรำค เป็นกำรสรำ้งแบบสถำปตัยกรรม
โกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำง
น ้ำฝน นอกจำกนี้รอบๆ ตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้่ำนถ่ำยภำพ
ของปรำสำทอนัสวยงำม และชมหอนำฬกิำดำรำศำตร ์โดยทุกๆ ชัว่โมงตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น. เมื่อ
ถงึเวลำทีน่ำฬกิำบอกเวลำ จะมหีน้ำต่ำงเลก็ๆ สองบำนเปิดออก ขบวนตุ๊กตำรปูป ัน้ทีเ่ป็นสำวกพระเยซจูะพำ



    

กนัเดนิพำเหรดออกมำ โดยนำฬกิำดำรำศำสตรแ์ห่งนี้สำมำรถบอกเวลำไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรรำศี
อกีดว้ยซึง่ถูกสรำ้งขึน้มำกว่ำ 600 ปีมำแลว้ พรอ้มใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ สะพำนชำรล์ส ที่
ทอดข้ำมแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ที่ส ำคญัของปรำคที่สร้ำงขึ้นในยุคของกษัตรยิ์ชำร์ลสที่ 4 ปจัจุบนัเป็น
สถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำแสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ ** เพื่อความสะดวก
ในการเท่ียวชมเมืองและเลอืกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี   13 เม.ย.63 ปรำค-เชสก้ีครมุลอฟ (สำธำรณรฐัเชค็)-บรำติสลำวำ (สโลวคั) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเช็ค (ใช้เวลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) ชมบำ้นเรอืนต่ำงๆ และทศันียภำพงดงำมระหว่ำงเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีค้รุมลอฟ เมอืง
ขนำดเลก็ในภูมภิำคโบฮเีมยีใต้ของประเทศสำธำรณรฐัเชค็ ได้ชื่อว่ำเป็นไข่มุกแห่งโบฮเีมีย มชีื่อเสยีงจำก
สถำปตัยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่เขตเมอืงเก่ำนี้ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนจำก
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงนี้ตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟ และครุมลอฟ
มอเรเวยี ทีอ่ยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศและยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญั โดยเป็นสถำนที่
จดัเทศกำลและงำนรื่นเรงิต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี น ำท่ำนชมเขตเมอืงเก่ำมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมอืง
โบรำณที่มีอำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 จำกกำรก่อตัง้เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลำยมำเป็นของ
อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี สุดทำ้ยเมอืงกก็ลบัมำอยู่ในกำรปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุ
มลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จำกกำรทีอ่ยู่ในเสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดตีและยงัไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืง
มรดกโลกที่ได้รบักำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  ชมเมืองเก่ำเชสกี้ครุมลอฟ น ำท่ำน
ถ่ำยรูปกบัภำยนอกของ ปรำสำทครุมลอฟ Crumlov Castle ทีไ่ดร้บักำรเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลำยยุค
สมยั เปลี่ยนมือเจ้ำของหลำยครัง้หลำยครำแต่ก็ยงัคงควำมงดงำมของปรำสำทที่ตั ้งอยู่บนเนินเขำในคุ้ง
น ้ำวลัตำวำ ตวัปรำสำทก่อสรำ้งดว้ยสถำปตัยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซแ์ละผสมปสำนกบั
แบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และท่ำนลอรด์ชวำรเ์ซนเบริก์ผูท้รงอ ำนำจในยุคนัน้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่ำย  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมืองบรำติสลำวำ  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) นครหลวงแห่ง
  สำธำรณรฐัสโลวคัหรอืสโลวำเกีย ทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ 
  ประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในภูมภิำค ยุโรปกลำง มปีระชำกรประมำณ  
  450,000 คน บรำตสิลำวำตัง้อยู่บนสองฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวำเกยีกบัออสเตรยีและ 
  ฮงักำร ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรุงเวยีนนำเพยีง 50 กโิลเมตร  น ำท่ำนนัง่รถผ่ำนชมรฐัสภำ, มหำวทิยำลยัโรง
  ละครและสถำบนัวฒันธรรม ฯลฯ เน่ืองจำกเมอืงนี้เคยตกอยู่ใต้อ ำนำจของหลำยชำต ิเช่น ออสเตรยี ฮงักำร ี
  เยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำท ิพอซโซนี (ฮงักำร)ี เพรชพอรอค (ภำษำสโลวกัเก่ำ) เพรสส์
  บรูก์ (เยอรมนัและภำษำองักฤษ)  น ำท่ำนผ่ำนชมภำยนอกปรำสำทบรำตสิลำวำ Bratislava Castle  
  Courtyard ซึง่ปรำสำทน้ีเป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยู่บนเนินเขำรอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบสรำ้งขึน้
  ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลงิไหม้เสยีหำย จำกนัน้มกีำรก่อสร้ำงเรื่อยมำ และมกีำรก่อสรำ้ง
  ใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964  
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


    

วนัท่ีห้ำ   14 เม.ย.63 บรำติสลำวำ (สโลวคั)-บูดำเปสต ์(ฮงักำรี) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมืองบูดำเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่ำย น ำท่ำนชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ื่อว่ำ "ไขมุ่กแห่งแม่น ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของสำยน ้ำที่

คัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝ ัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภำยใต้ม่ำนเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่ำหลงใหลทีผ่สำนไปกบั
ควำมงดงำมทำงศลิปะที่ส ัง่สมมำแต่ครัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ทีส่วยงำมที่สุดของเมอืงบูดำเปสต์พรอ้มชม
นครที่สวยงำมด้วยสถำปตัยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ  ถ่ำยรูป ณ ฮโีร่สแควร ์หรอือนุเสำวรยี์
จตุัรสัวีรชน ซึ่งเป็นอนุเสำวรีย์ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะ
ของฮงักำเรยีน  เสำสงูตระหง่ำนของอนุสำวรยี์เป็นที่ตัง้ของรูปหล่อเทวทูตกำเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
ครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสงูเป็นที่ตัง้ของรูปหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ที่ร่วมกนัก่อตัง้อำณำจกัรฮงักำรขีึน้
เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 9  น ำท่ำนเขำ้ชม ป้อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 
โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรยีน สร้ำงขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถึงควำมกลำ้หำญของชำวประมงผู้เสยีสละชพีจำกกำร
รุกรำนของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถือไดว้่ำเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดำที่สวยที่สุด สำมำรถชมควำมงำมของ
แม่น ้ำดำนูบได้แบบพำโนรำมำ มองเหน็สะพำนเชน และอำคำรรฐัสภำฮงักำรรีมิแม่น ้ำดำนูบทีง่ดงำมตรงึตำ
ตรงึใจ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระค่ำขึน้ชมววิได้สอบถำมได้จำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมเีวลำ)  น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั
ภำยนอกของโบสถ์แมทธอิสั Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จดัพธิสีวมมงกุฎให้กษัตรยิ์มำแลว้หลำย
พระองค ์ชื่อโบสถม์ำจำกชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีำสำมำรถมำก ในสมยั
ของพระองคถ์อืว่ำเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำอย่ำงแทจ้รงิ สิง่ก่อสรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้มำกในเมอืงหลวงและเมอืง
อื่นๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้ำดำนูบ
แม่น ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำมงดงำมของอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปตัยกรรมต่ำง ๆ 
ทีโ่ดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืง
โรแมนติกบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอืเพื่อ ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ำ
ดนิแดนโรแมนติคของประเทศฮงักำรี ชมควำมงดงำมยำมรำตรขีองอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปตัยกรรม
ต่ำงๆ ทีต่่ำงประดบัประดำดว้ยแสงไฟโดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อม
คลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัท่ีหก   15 เม.ย.63 บูดำเปสต ์(ฮงักำรี)-พำรน์ดอรฟ์-เวียนนำ (ออสเตรีย) 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรยีที่ เมืองพำรน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
  อสิระใหท้่ำนช้อปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลต็ McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ท์เลต็
  แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สนิค้ำแบรนด์
  ชื่อดงัต่ำงๆ จำกทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมำกมำยอำท ิเช่น รองเทำ้ เสือ้ผำ้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบำ้น สนิคำ้
  แบรนดเ์นมมำกมำยหลำกหลำยแบรนด ์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 เป็นตน้ และอื่นๆ อกี



    

  มำกมำยทีต่่ำงน ำสนิคำ้มำลดรำคำ (เอา๊ท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   **เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือ
  สินค้ำให้ท่ำนอิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยัภำยในเอำ๊ทเ์ลต็**  
บ่ำย สมควรแก่เวลำนดัหมำย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่ี

ควำมโรแมนตกิมำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและ
ประวตัิศำสตร์อนัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรยี มี
แม่น ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครอง
ของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี ผ่ำนชมเมอืง เวียนนำ 
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย อกีครัง้หนึ่ง เวนีนำถือเป็นเมอืงที่มคีวำมโรแมนติกมำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่ง
ของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศลิปะต่ำงๆ ที่สะท้อนถึงวฒันธรรมและประวตัิศำสตร์อนัรุ่งเรอืงในอดีต
กระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีม่น ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแม่น ้ำ
ดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครองของประเทศ และมคีวำมส ำคญัใน
ระดบันำนำชำติ น ำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่ต่ำงๆ ในเมืองเวียนนำ อันเป็นที่ตัง้ของหน่วยงำนขององค์กำร
สหประชำชำติหลำยแห่ ง อำทิเช่น  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนสหประชำชำติที่
สำมของโลกอกีดว้ย และอำคำรสวยงำมสถำปตัยกรรมเก่ำแก่อนังดงำม อำท ิโรงละครโอเปร่ำทีส่รำ้งขึน้ใน
ระหว่ำงปีค.ศ.1863 -1869 จำกนั ้นน ำท่ำน  เข้ำชมควำมงดงำมของ  พระรำชวังเชรินน์บรุนน์ 
Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูร้อนแห่งรำชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ไม่แพ้
พระรำชวงัใดในยุโรป ที่มกีำรตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลำยรูปแบบทัง้บำรอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประ 
ยุกต์จำกทำงเอเซียและยงัมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่ำงๆ ประดบัอยู่อย่ำงวิจิตรงดงำม รวมทัง้สวนภำยใน
พระรำชวงัที่สวยงำมไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้ำงขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจ้ำโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ด ำรใินกำรสร้ำงให้มคีวำม
หรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกบัพระรำชวงัแวร์ซำยส์ของฝรัง่เศสเป็นพระองค์แรกแต่พระรำชวงัเดิมได้รบัควำม
เสยีหำยจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรก่อสรำ้งและบูรณะขึน้มำใหม่โดยสถำปนิกประจ ำรำชส ำนักและมกีำร
สำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมำเรยี เทเรซ่ำ ในปี 1749 โดยพระรำชวงั
แห่งนี้มหี้องต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีี่โดดเด่นคอืสเีหลอืงซึ่งเป็นสสีญัลกัษณ์แห่งควำมเรอืงโรจน์
ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเด่นจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัท่ีเจด็   16 เม.ย.63 เวียนนำ-สนำมบินเวียนนำ (ออสเตรีย) 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนถ่ำยรูปกับอคำรต่ำงๆ เช่น พระรำชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอำคำรที่ เคยเป็นที่ประทับของรำช

ส ำนักฮัปสบูร์กมำตัง้แต่คริสตศตวรรษที่13 -20, ตึกรัฐสภำ ซึ่งสร้ำงขึ้นในระหว่ำงปีค.ศ.1873 -1883, 
พระรำชวงัเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถ์เซน้ตส์ตเีฟ่น, พระรำชวงัฮบัสเบริก์, พระรำชวงัเบลวำแดร ์หรอื
ศำลำว่ำกำรเมอืงของกรุงเวยีนนำ เป็นตน้ ก่อนเดนิทำงเขำ้สสูนำมบนิเวยีนนำ 

 สมควรแก่เวลำให้ท่ำนเตรียมตวัเดินทำงสู่สนำมบินพรอ้มท ำคืนภำษี 

14.35 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงจำกกรงุเวียนนำ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-937 
  

วนัท่ีแปด  17 เม.ย.63 สนำมบินสุวรรณภมิู  
05.35 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ..  



    

 

 

รำยกำรกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปล่ียน ขึน้อยู่กบัเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจรำจร  กำรซ่อมแซมถนน  สภำพ
อำกำศ  หิมะตก  กำรเมือง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรอืภยัธรรมชำติ เป็นต้น ซ่ึงอำจมีกำรปรบัเปล่ียนแปลงตำม

ควำมเหมำะสม โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 

 

อตัรำค่ำเดินทำง  10-17 เม.ย.2563 

 

 

East Europe Classic 5 countries 
(เยอรมนั-เชค็-สโลวคั-ฮงักำรี-ออสเตรีย 8 วนั / TG) 

รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 60,900 30,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 58,900 30,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 56,900 27,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 6,900 6,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่ำบริกำรด้ำนวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ 3,300 บำท //  

ค่ำทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,800 บำท   
ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมำยเหต ุ
 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน  และจะต้องช ำระมดัจ ำ 

หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษัท

ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำพร้อมคณะได้  
 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอีกครัง้ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนักลบัออกจำกยุโรป มีค่ำธรรมเนียมในกำรเล่ือนตัว๋กลบั ท่ำน
ละ 4,500 บำท หำกเปล่ียนแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอีกได้ และกำรย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถย่ืนพร้อมคณะได้ หำก
มีกำรเดินทำงต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่ำนจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่ำอยู่ท่ีไหนนำนท่ีสุด ท่ำนอำจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่ำเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสำมำรถออกเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำนได้เพียงเฉพำะ
ตำมรำยกำรทวัรแ์ละระยะเวลำของคณะเท่ำนัน้ และท่ำนจะต้องด ำเนินกำรด้วยตวัท่ำนเอง 

 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือในกำร
จดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ใน
กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำและทุกท่ำนจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้ำหน้ำท่ีสถำนทูตพร้อมถ่ำยภำพและสแกนน้ิวมือ 



    

อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึ่งเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภัยกำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 11  
 ก.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
 สำย กำรบนิ   
 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และค่ำบรกิำรดำ้นเอกสำร ช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,300 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก์่อนเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ ค่ำทปิไกดท์อ้งถิ่นในพระรำชวงัหรอืตำมเขตเมอืงเก่ำและหวัหน้ำทวัร ์ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,800 บำท 

(ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก์่อนเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกต้องกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกบัวซี่ำ หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน

รำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภัยกำรเดนิทำงหรอืประกนัสุขภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุร้ำยแรงในต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
กำรช ำระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนที่เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
กำรยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

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

เรยีกเกบ็ 



    

 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศ  

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 ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของห้ำมน ำเข้ำ
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้โดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรคประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

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

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  



    

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีที่มงีำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

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

 

o หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลี่ยนหนังสอืเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำให้ด้วยเนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนที่มีปกหนังสอืเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร์ หำกมีกำรสูญหำย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รูป 
เน้นขนำดใบหน้ำ  
- ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่ องจำกสถำนทูตจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

ห ม ว ก ห รื อ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ 
บดบงัหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิ๊ก
อ ำ ย ส์  * * 
 

o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  



    

- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร
ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

o หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที่เริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องค์กร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตัว
รำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงด้ำนกำรเงนิของผู้ร ับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชี้แจงกำรรบัรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผู้เดินทำงพร้อมแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสมัพนัธ์ใกล้ชิด หรอืญำติใกล้ชิด   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐำนกำรเงิน   
- ใช้ ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจ้ำของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชี
หน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปจัจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอให้ออกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรย้อนหลงัไม่ต ่ำ
กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ต้องออกหนังสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยที่มกีำรเงนิมำกกว่ำจะต้องท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึออกหนงัสอืรบัรองทำงกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อจำกธนำคำรทีม่เีงนิฝำกนัน้ๆ ดว้ย 

 



    

*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 
o กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝำ่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิัทฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให้ท่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 



    

กรอกข้อมลูตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรือสถำนทตูขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  



    

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่ ......................................... รวม........... วนั 
   

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

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้เขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมา ทา่นไดว้ซีา่จากสถานทูตใด ............................................ 

 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

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

 

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


