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Eastern Europe Classic Route 

ยุโรปตะวนัออก 8 วนั 5 คนื สดุคลาสสคิ 
ออสเตรยี-เชค็-สโลวกั-ฮงัการ ี

บินตรงสู่กรงุเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์ 
 
 
 

เข้าชมพระราชวงัเชิรน์บรนุ กรงุเวียนนาหน่ึงในมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้  
ถ่ายรปูกบัจตัรุสัต้นต ารบัเมืองเบยีร ์เดินเล่นสะพานชารล์และหมู่ปราสาทกรงุปราค  

แวะบราติสลาวา เมอืงหลวงของสาธารณรฐัสโลวกั 
เท่ียวซาลสเบิรก์ บ้านเกิดของโมสารท์ 

เดินเล่นเชค็อินฮอลสตทั ถ่ายรปูริมทะเลสาบชิลๆ 

Eastern Europe Classic Route 
Austria-Czech-Slovak-Hungary 
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ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม McArthurGlen Designer Outlet 
ชมเมืองบูดาเปสต ์พิเศษ!! ไฮไลทล่์องเรือแม่น ้าดานูบ 

พิเศษ!! เมนูเป็ดโบฮีเมียน อาหารไทย และปลาเทร้าทย่์างจากทะเลสาบฮอลสตทั 
   

 

 

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 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เยน็  

 
BR61     BKK-VIE     0220-0835 

   BR62     VIE-BKK     1835-1000+1 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 

2 
สนามบนิเวยีนนา-ลนิซ์-เดนิเล่นชมเมอืงเก่า-ซาลสเบริก์-ชมเมอืงบา้นเกดิโมสารท์-
สวนมริาเบล-เดนิเมอืงเก่า 
พเิศษ!! เมนูเป็ดโบฮเีมยีน 

   
Four Side Hotel Salzburg  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
ซาลสเบริก์-ฮอลสตทั-ถ่ายรปูมมุมหาชน เดนิเล่นรมิทะเลสาบ- 
เชสกี ้บูโยวชิ-ชมเองเก่า  
พเิศษ!! เมนูปลาเทรา้ทย์า่งแหง่ทะเลสาบฮอลสตทั  

   
Hotel Savoy Cese Budejovice  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
เชสกี ้บูโยวชิ-ปราค-เขา้ชมหมูป่ราสาทปราค-เดนิเล่นสะพานชารล์-เดนิเมอืงเก่า
เมอืงปราค-วหิารเซน้ต์วติุส-เวยีนนา 
พเิศษ!! เมนูอาหารไทย 

   
Hotel Arion Cityhotel Vienna  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 เวยีนนา-ชมเมอืง-McArthurGlen Designer Outlet Parndorf ชอ้ปป้ิง-บูดาเปสต์    
Hotel Expo Congress 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
บูดาเปสต์-ชมเมอืง-ถ่ายรปูฮโีรสแควร-์สะพานเชน-บราตสิลาวา-ชมเมอืงและ
ถ่ายรปูกบัภายนอกของปราสาทบราตสิลาวา    

Austria Trend Salzburg Mitte  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
บราตสิลาวา-เวยีนนา-เขา้ชมพระราชวงัเชริน์บรนุ-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-สนามบนิ
เวยีนนา    - 

8 สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 
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 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
23.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 9  

เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ

 ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เนื่องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ 
ซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-เวียนนา-ลินซ-์ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย)  
02.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-61 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเวียนนา น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ รถโคช้รอ

รบัท่านและน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลินซ ์Linz เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยีและเป็นเมอืงหลวง
ของเขต Upper Austria อยู่ทางตอนเหนือของประเทศรมิฝัง่แมน่ ้าดานูบ เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นในดา้น
การผลติเหลก็กลา้ เครื่องจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลติภณัฑย์าสบู เมอืงนี้มกีารพฒันาเรื่อยมา นบัตัง้แต่สมยั
ค่าโรมนัซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีส่ าคญัในอดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมจตุัรสัใจกลางเมอืงเฮา้สพ์ลาส ถ่ายรปูกบัอาคารวหิารเก่าสไตลบ์ารอ็คทีม่หีอคอยทรงโดมหวัหอม 

เป็นวหิารทีส่รา้งอุทศิเพื่อนกับุญอกิเนเชยีสในปี ค.ศ.1669 และถ่ายรปูกบัรถรางไฟฟ้าพอสลงิคเ์บริก์บาหน์ ที่
ก่อตัง้ขึน้เมอืปี ค.ศ.1898 ซึง่เป็นรถรางขึน้สูเ่นินชมววิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถ์ Postlingbergkirche 
Walfahrtsbasilika จากนัน้ถ่ายรปูกบัวหิารใหมห่รอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ Cathedral of Immaculate Conception 
เป็นโบสถน์ิกายโรมนัคาธอลคิทีเ่ป็นอาคารสไตลโ์กธคิ จดัเป็นโบสถใ์หญ่ทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของออสเตรยี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะ
โมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่าน
ชมเมอืงซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลก
อย่าง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก น าท่านเดนิขา้มแม่น ้าซาลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ ซาลสเบิรก์ สู่
จตุัรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ชมมหาวหิารใหญ่หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ 
สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่
เพื่อแทนโบสถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใ้หญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย 
จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 
ลกัษณะเด่นคอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้ายเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและ
กรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ัง้ของ
บา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย (เทศบาลเมอืงไม่
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อนุญาตใหน้ ารถบสัน านกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า) รวมทัง้ชมสวนมิราเบล ทีม่ดีอกไมน้านาพนัธุ์
ตลอดปี   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Four Side Hotel Salzburg หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-เชสก้ีบูโยวิช  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอลลส์ตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่กา่แก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ที่
ศลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ 
บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสดุของถนนซสีตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน ้าพุ
กลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกาแฟหรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง กบัเมนูปลาเทรา้ทย์า่ง Grill whole trout 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศสาธารณรฐัเชค็ โดยเดนิทางสูเ่มืองเชสก้ีบูโยวิช เมอืงใหญ่ในเขต

เซา้ทโ์บฮเีมยีและยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการเมอืงและการปกครองรวมทัง้การคา้ภาคใตท้ัง้หมด ตัง้อยู่บนฝัง่
แม่น ้าวลัตาวา ตน้ก าเนิดเบยีรบ์ดัไวเซอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ผ่านชมบา้นเรอืนต่างๆ และ
ทศันียภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีบ้โูยวชิ ใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสั Namesti Premysla 
Otakara II กลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตยโุรปตะวนัออก โดยมกีารตัง้ชื่อจตุัรสัเพื่อเป็นเกยีรตแิดพ่ระเจา้ 
Premsyl Otakar ที ่2 ท่านสามารถเดนิชมอาคารสวยๆ สไตลบ์ารอ็ค อาท ิเช่น อาคารทีว่่าการเมอืง กลาง
จตุัรสัมนี ้าพุ Samsonova Kasna หรอืน ้าพุแซมสนัจดัเป็นสถานทีส่ าคญัและโดดเด่นของจตุัรสัแห่งนี้ และ
รวมถงึชมความสวยงามของโบสถเ์ซน้ตน์ิโคลสั ตดิกนัมหีอคอย Black Tower มคีวามสงู 72.29 เมตร สรา้ง
เสรจ็มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1577 เพื่อใชเ้ป็นหอนาฬกิาและหอระฆงัประจ าเมอืง  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Savoy หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  เชสก้ีบโูยวิช-ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-เวียนนา (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮเีมยี
ทีโ่ด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่
หนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าชม กรงุปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรฐัเชค็ 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่าตื่น
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ตาตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่ง
สถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและโรแมนตกิ รอดพน้จากภยัสงครามในอดตีและ
ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดแีละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1992 
น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ กลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราค ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าวลัตาวาอดตีที่
ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล ชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถ
มองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ประกอบไป
ดว้ยยอดแหลมของอาคารต่างๆ เดนิชมภายนอกเขตของตวัปราสาท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวหิารเซนต์
วติสั ตัง้อยูใ่นย่านปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่14 โดยมสีถาปนิกเอกชาวฝรัง่เศส Matthias of 
Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหเ้มอืง
ปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายทีท่ า
ดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนี้รอบๆ ตวัปราสาทมจีุดทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง 
อย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ ใหท้า่นถ่ายภาพของปราสาทอนัสวยงาม และชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์โดยทุกๆ 
ชัว่โมงตัง้แต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถงึเวลาทีน่าฬกิาบอกเวลา จะมหีน้าต่างเลก็ๆ สองบานเปิดออก 
ขบวนตุ๊กตารปูปัน้ทีเ่ป็นสาวกพระเยซจูะพากนัเดนิพาเหรดออกมา โดยนาฬกิาดาราศาสตรแ์หง่นี้สามารถ
บอกเวลาไดท้ัง้ วนั เดอืน ปี รวมไปถงึจกัรราศอีกีดว้ยซึง่ถูกสรา้งขึน้มากว่า 600 ปีมาแลว้ พรอ้มใหท้่าน
สมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแมน่ ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคที่
สรา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศลิปินต่างๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บั
นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา Vienna เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ย
ศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยูท่ ัว่เมอืง เวยีนนายงัเป็น
เมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีม่น ้าสายส าคญัของยโุรปคอืแม่น ้าดานูบไหลผ่าน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Arion Cityhotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  เวียนนา-พารน์ดอรฟ์-ช้อปป้ิงเอา๊ทเ์ลต็ (ออสเตรีย)-บูดาเปสต ์(ฮงัการี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมกรงุเวยีนนาทีเ่ป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมคีวามส าคญัใน
ระดบันานาชาต ิโดยเป็นสถานทีต่ัง้ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแห่ง อาทเิชน่ United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส านกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอกีดว้ย มเีวลาใหท้่านเกบ็ภาพ
ความสวยงามทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ใน
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ระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟสเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮบัสบรูก์มา
ตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ 
สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาว่า
การเมอืงของกรงุเวยีนนา เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทาง พารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
0.40 ชัว่โมง) อสิระใหท่้านช้อปป้ิง แมค็อารเ์ธอรเ์กลนดีไซน์เนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ McArthur Glen Designer 
Outlet เอา๊ทเ์ลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรียและเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่สุดทีม่รีา้นคา้มากกว่า 120 
รา้นกบัสนิคา้ อาท ิรองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น ดว้ยแบรนดเ์นมชื่อดงัจากทุกมุมโลก 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 เป็นตน้ และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่างน าสนิคา้มาจดัรายการโปรโมชัน่จดั
หนกัจดัเตม็ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (เอ๊าทเ์ลต็ปิดทุกวนัอาทติย)์  
** เพื่อความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุบูดาเปสต ์Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไขมุ่กแหง่แม่น ้าดานูบ" ดว้ย
ความงดงามของสายน ้าทีค่ ัน่แบง่เมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใตม้่านเหลก็คอื เสน่หอ์นั
น่าหลงใหลทีผ่สานไปกบัความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่ครัง้บรรพกาล  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Expo Congress หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  บูดาเปสต ์(ฮงัการี)-บราติสลาวา (สโลวกั)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านถ่ายรปู ณ ฮีโรส่แควร ์หรอือนุสาวรียจ์ตัรุสัวีรชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1896 เพื่อ

เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรยีน เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อ
เทวทตูกาเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 
7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่9 และมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูและเชค็อนิกบั
สถานทีต่่างๆ ในเขตจตุัรสัและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง
บดูาเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่ารมิสองฝัง่แม่น ้าดานูบ แวะชมและถ่ายรปู
ภายนอกกบัป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน 
สรา้งไวเ้พื่อร าลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถอื
ไดว้่าเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบดูาทีส่วยทีส่ดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเหน็
สะพานเชนและอาคารรฐัสภาฮงัการรีมิแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกช าระเพิม่เตมิค่า
ขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัร)์ ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church ซึง่
โบสถน์ี้เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองคช์ือ่โบสถม์าจากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่
พระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่าง
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แทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั และ
ใหท้่านไม่พลาดไฮไลทข์องการชมเมอืงบูดาเปสตท่ี์ดีท่ีสุด!! น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ Danube 
River Cruise แม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามยามเยน็ของอาคารรฐัสภาและ
อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีต่่างประดบัประดาดว้ยแสงไฟโดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝัง่แม่น ้าดานูบ 
มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่ประเทศสโลวกั เขา้สู ่เมอืงบราติสลาวา Bratislava  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวกัหรอืสโลวาเกีย ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภูมภิาคยุโรป
กลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยูบ่นสองฝัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของ 
สโลวาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรปูกบัอาคารรฐัสภา, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยูใ่ต้
อ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี 
(ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  ใหท้่านถ่ายรปูภายนอก 
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่
บนเนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย 
จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมาและมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพอนั
งดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Crowne Plaza Bratislava หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  บราติสลาวา (สโลวกั) -เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงเวยีนา ประเทศออสเตรยีอกีครัง้ น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงั 

เชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสบวรก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่
ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโคหรอืศลิปะประยุกต์
จากทางเอเซยีและยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบัอยู่อยา่งวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงั
ทีส่วยงามไมแ่พท้ีใ่ด สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่า
เทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการ
ท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหมโ่ดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการ
ก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแหง่นี้มหีอ้ง
ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แหง่ความเรอืงโรจน์ของระบอบ
ราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดดเด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
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ขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนัน้น าท่านสูย่่านถนนคนเดินหรอื Walking Street ท่ีถนนคารท์
เนอร ์ถอืเป็นย่านถนนคนเดนิทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุของเมอืงเวยีนนา อาคารต่างๆ ในบรเิวณนี้รอดพน้
จากการถูกท าลายเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้บัการปรบัปรุงอกีครัง้ดว้ยสไตลแ์บบโนเบลิ ใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมากมาย (รา้นคา้บางรา้นอาจปิดท าการหากตรงกบัวนั
อาทติย)์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
14.30 น.  น าท่านเดินทางเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินกรงุเวียนนา  
18.35 น.  ออกเดินทางกลบัจากสนามบินกรงุเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-62 
 
วนัทีแ่ปด  สนามบินสวุรรณภมิู 
10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เนื่องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ       EVA-Eastern Europe S2 ออสเตรีย-เชค็-สโลวกั-ฮงัการี 8 วนั 5 คืน-BR 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

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 ม.ิย.66 74,900 7,900 42,900 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA AIR เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระ

ไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ชิน้ (สายการบนิอนุญาตใหน้ ้าหนกักระเป๋าชิน้ละ 23 กโิลกรมัท่านละ 2 
ชิน้และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่7 พ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

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 
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 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 6 วนัทวัร)์ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษีส าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศออสเตรยี และ

อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  
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 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
 

 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
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หมายเหต ุ 
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

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 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (ออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นค ารอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านดั
หมาย กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้ง
สงูอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนา
สตูบิตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่น
นามสกุลจะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู ้/ 
สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงาน
แปล ค่าใชจ้่ายส าหรบังานแปลเอกสาร ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
- กรณีทีผู่ส้มคัรไม่สามารถน าเอกสารสง่ล่วงหน้าได ้และมคีวามจ าเป็นจะตอ้งน าสง่ในวนันดัหมายยื่นวซี่าและหากตอ้งมกีาร

ถ่ายส าเนาหรอืแปลเอกสารอื่นเพิม่เตมิ ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้  

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร หรือ 2 x 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

 ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
 รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
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หากเดก็อายุไม่เกนิ 15 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า 

 กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วนันัดหมายยื่นวีซ่า 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่เกนิกว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืสามารถขอเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษไดเ้ชน่เดยีวกนั 

 กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อ
แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์าร
เป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

 กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
 ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
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o หลกัฐานการเงิน   
 ใช ้Statement ออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีส่ดุ ไม่เกนิ 14 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า  
 กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง

ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชีน้อย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
 จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
 หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

 หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

 หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

 กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 

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

 

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

 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

2.  หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................... วนัเดือนปี เกิด ........................................................................ 

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

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

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 

 

4.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

5.  ท่ีอยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... 

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

     ท่ีอยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 

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

 

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรอืไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

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

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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     โทรศพัทมื์อถือ ........................................................... อีเมลล ์............................................................................................  

 

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

  

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

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) .................................................................. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

    ต ัง้แตว่นัท่ี ................................................ ถึงวนัท่ี .....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ....................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

10. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ....... ไมเ่คย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

 

 ......................................................................................................................................................................................... 
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11. ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ....... ตวัเอง   ....... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

 

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

 

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

 

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


