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10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวันออก A 

(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

 

 
บินตรงสู่มิวนิก และเวียนนา โดย ลุฟฮันซ่า / ออสเตรียน แอร์ไลน์ 

8 – 17 เมษายน 2566 
99,900 เท่านัน 

(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ รวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิวนิก – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – โอเบอร์อมัเมอร์เกา - มิทเทนวาล์ด - อินซ์บรูค – ซาลส์บวร์ก 

ฮอล์สตรัท - ลนิซ์ – เชสกีครุมลอฟ - ปราก - เบอร์โน – บราติสราวา – บูดาเปสต์ 

ล่องเรือแม่นาํดานูบ - กยีอร์ -  ช้อปปิงเอาท์เลต - พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา  
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 10 วนั แกรนด์ยุโรปตะวนัออก 

(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 
8 เม.ย. 2566 กรุงเทพฯ  
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าทีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ G ประตูทางเขา้ที 4 สายการบินลุฟฮันซา แอร์

ไลน์ส อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนําหนัก 20 กก. สําหรับโหลด (ท่านละ  ใบ)  

และ ถือขึนเครืองไม่เกิน 7 กก.  

23.00 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน ลุฟฮนัซา เทียวบินที LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 

11.20 ชวัโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํ และอาหารเชา้ ระหว่างเทียวบินสู่มิวนิก 
 

9 เม.ย. 2566  มิวนิก – จัตรัุสมาเรียน – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - โอเบอร์อมัเมอร์เกา   
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิก ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) เมืองทางใตข้องเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) 

มิวนิกเป็นเมืองทีใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) นําท่านสู่ จัตุ รัสมาเรียน 

(Marienplatz) ซึงตงัชือตามรูปปันพระแม่มารีสีทอง บนเสาทีสูงตงัตระหง่านกลางจตัุรัสมาตงัแต่ปี 1638 ทงันีเพือ

เป็นระลึกถึงเซนต์แมรี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียทีช่วยให้มิวนิกหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน 

ชมความงามของโบสถ ์เซนตปี์เตอร์ ซึงไดชื้อวา่เป็นโบสถแ์ห่งแรกและเก่าแก่ทสุีดของเมืองมิวนิก จากนนันาํท่าน

ชม ศาลาว่าการเมือง ซึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบาํ เป็นที

สนใจของนักท่องเทียวทัวโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัทซ์ ทังร้านค้าพืนเมือง และตลาดสินค้า

การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพืนเมืองต่างๆ รวมทงัไส้กรอกเยอรมนั อนัเลืองชือ อิสระให้ท่านได้

เดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนังจิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซือของทีระลึก จากนนันาํท่านเขา้

ชมโบสถ์เฟราเอิน Frauenkirche หรือ โบสถ์พระแม่มารี (Church of Our Lady) หอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม 

สัญลกัษณ์สําคญัของมิวนิก มหาวิหารใหญ่ประจําเมือง ชม รอยเท้าปีศาจ ตามตาํนานทีเล่าสืบกนัมา ทีเกิดจาก

กระทืบอยา่งแรงของปีศาจทีเสียรู้มนุษยใ์นตอนสร้างโบสถ ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ระยะทางประมาณ 117  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.45 ชม.) นําท่านเขา้ชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนังมินิบัสเพือเขา้ชมปราสาท 

(***การให้บริการของรถมินิบสัขึนกับสภาพอากาศในวนัเดินทาง***) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหนึงใน

ปราสาททีมี ชือเสียงเป็นที เลืองลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษที 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที  2 ตาม

จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ ตวัปราสาทมีทีตงัอนัน่าทึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 

200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่นาํพอลลทั ท่านจะประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศทีแสนจะโรแมนติกดงั

เทพนิยาย ซึง วอลท์ ดิสนีย์ ได้จาํลองแบบไปสร้างปราสาทไวใ้นดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็น

สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง

ประมาณ 46  ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 50 นาที) เมืองขนาดเล็กบริเวณพรมแดนติดกับออสเตรีย เมืองทีมี

บรรยากาศธรรมชาติทีสวยงามของหุบเขา และยงัเป็นหมู่บา้นทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งผนังอาคาร

บา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา และวถีิชีวิตชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถินเป็นงานแกะสลกัไมที้มีความสวยงามขึน

ชือ และเป็นสถานทีจัดแสดงอุปรากรระดบัโลกทีชือวา่ The Passion Play ซึงเป็นอุปรากรทีถ่ายทอดเรืองราวทาง

ศาสนาคริสตท์ีจะจดัขึนสิบปีต่อหนึงครัง โดยจะจดัขึนทีโรงละคร The Passion Play Theater ซึงมีผูเ้ขา้ชมนับแสน

คนจากทวัโลก 
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 จากนันนาํท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซน (Fussen)  (ระยะทางประมาณ 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

เป็นเมืองทีตังอยู่อยู่ปลายแควน้บาวาเรียมีชายแดนห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านัน เมืองนีมี

ชือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นสถานทีตงัของปราสาทไม่ว่าจะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอืนๆ นํา

ท่านเทียวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ให้ท่านได ้สัมผสัเมืองแห่งสีสันทีประกอบดว้ยหมู่อาคารบา้นเรือนสมยั

อดีต เป็นอีกเมืองน่ารักทีนกัท่องเทียวมกัมาเยอืนและสัมผสับรรยากาศ 
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน เมนูขาหมูเยอรมนั 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Luitpoldpark Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีสาม มิทเทนวาล์ด - อนิซ์บรูค - ซาลส์บวร์ก - ฮอล์สตรัท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมิทเทนวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทางประมาณ 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

หมู่บา้นอนัดบัหนึงในแควน้ใหญ่สุดทางใต ้เรียกวา่ Bavaria  นาํท่านเทียวชม หมู่บา้นมิทเทนวาลด์ หมู่บา้นทีมีชือ

เรืองการทาํไวโอลินมาเกือบสามร้อยปี จุดเด่นทีทาํให้เมืองนีกลายเป็นหมู่บ้านสุดสวีท คือทุกอย่างรวมกัน ทงั

อาคารบา้นเรือน โบสถ์ ผูค้น และวิถีชีวิต เดินชมบรรยากาศของเมืองเล็กๆ น่ารักในแควน้บาวาเรีย พร้อมชม 

โบสถค์าธอลิคสีชมพู St. Peter and Paul 
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 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 41 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45  นาที)  หนึง

ในสามเมืองเอกดา้นการท่องเทียวของออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตงัอยู่ริมฝัง

แม่นําอิน มีลักษณะเป็นทีราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองนีเป็นเมืองตากอากาศของ

จกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เนืองดว้ยเพราะสภาพอากาศทีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูที้ไดเ้ขา้มา

ปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งนี อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแ้ต่ นโปเลียน ยงั

ชอบมาพาํนักทีเมืองนี โดยพระราชวงัตากอากาศทีเมืองอินซ์บรูคมีชือวา่ ชลอสอมัราส ไดรั้บขนานนามว่าเชิน

บรุนนอ้ย เพราะเชินบรุนคือพระราชวงัทีใหญ่ทีสุดของจกัรวรรดิออสเตรีย ตงัอยูที่กรุงเวียนนาเป็นศูนยก์ลางของ

การปกครองของจกัรวรรดิ  เมือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากนัมาตากอากาศทีอินซ์บรูค ชลอสอมัราส และ

อินส์บรูคจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานันไปโดยปริยายนําท่านชมย่านเมืองเก่าทีมี

สถาปัตยกรรมทีงดงาม นาํท่านชมโกลเดน้รูฟ หรือหลงัคาทองคาํทีมีชือเสียง สัญลกัษณ์สาํคญัของเมืองเก่าในนคร

อินซ์บรูค ก่อสร้างเมือศตวรรษที 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโรก โดยส่วนของหลังคาทียืนออกมาจาก

ระเบียงก่อสร้างด้วยทองคาํแท ้จาํนวน 2,738 แผ่น ปัจจุบันโกลเด้นรูฟถูกใช้เป็นสํานักงานการประชุมอลัไพน์

นานาชาติ ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่ สวารอฟสกี คริสตลัเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สัมผสัมนต์เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตัลทีศูนย์รวมผลงานและผลิตภัณฑ์ของ

เครืองประดับคริสตลัอนัเลืองชือของโลก "สวารอฟสกี" ซึงมีตน้กาํเนิดทีเมืองอินน์สบรูกแห่งนี ก่อสร้างเมือปี 

ค.ศ.1995 เนืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตงั และเพือจุดกระแสความนิยมคริสตลั สวารอฟสกีจึงได้

สร้างอาณาจกัรคริสตลั แห่งนีขึนมา โดยออกแบบให้มีความหรูหราอลงัการตามแบบฉบบัของคริสตลั  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 187 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) เมืองแสน

สวยทีตงัอยู่ริมฝังแม่นาํซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึงตงัอยู่ในออ้มกอดของขุนเขา ทุ่งหญา้เขียวขจี 

และทะเลสาบมองต์เซ ซึงเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชือก้องโลก The Sound of Music นําท่านชมและ

ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามทีตังอยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้

หลากหลายสีสัน จากนนัขา้มฝังสู่เมืองเก่าทีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตงัเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา จากนนันาํ

ท่านแวะชมบา้นเกิดของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิกชือกอ้งโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท (Mozart) ผูซึ้ง

สร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเลก็ๆ ทีคึกคกัมากเพราะเป็น

ยา่นธุรกิจสาํคญั ซึงเต็มไปดว้ย ร้านขายเสือผา้ ร้านขายหนงัสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้

ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองจากนนันาํท่าน

เดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่

อายุกว่า 4,000 ปี ซึงมีทิวทศัน์ทีสวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายงัเมืองแห่งนี เมืองฮอล์สตรัทเป็น

เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองนีตงัอยู่บน

เนือทีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลนัเป็นชนัๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า จน

ผูค้นทีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัว่าเมืองนีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์   
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Furian Hotel/ Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl**** หรือเทียบเท่า  
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วันทีสี ลินซ์ – เชสกคีรุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดับ 3 ของออสเตรีย ตงัอยู่ริมฝังแม่นําดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั โดย

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองทีแฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกและรอคโคโค นํา

ทา่นชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ์ (Haupt Platz Square) ซึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจาํเมืองทีสร้างขึนในปี 

ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตทีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า จากนัน

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีครุมลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองเลก็ๆ ทีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งโบฮีเมีย ความโรแมนติกดุจเทพนิยาย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเทียวชม เมืองเชสกีครุมลอฟ (Cesky krumlov) เมืองเล็กตงัอยู่ริมฝังแม่นาํวตัตาว่า (Vltava) แม่นาํสายใหญ่

จากกรุงปราก (Prague) ทีไหลคดเคียวไปมาคล้ายรูปตัว S รอบเมือง เมืองเชสกีครุมลอฟเป็นเมืองเก่าแก่ทีมี

ร่องรอยของประวติัศาสตร์ยุคกลางอยู่มากมาย  ดงัจะเห็นไดจ้ากการตกแต่งในบริเวณต่าง ๆ รวมถึงสถาปัตยกรรม

ทีอยู่ภายใน อาทิ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแลนด์มาร์คของเมืองทีใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบัสองรองจากปราสาทกรุง

ปราก เมืองทีไดรั้บการขึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทงัทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติเมือ

ปี ค.ศ.1992 นําท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า  ปี ภายใตก้ารครอบครองของขุนนาง  ตระกูล หลง

จากนนัตกเป็นของเยอรมนั โชคดีในสงครามโลกทงัที 2 รอดพน้จากสงคราม ทาํให้ปราสาทแห่งนี และตวัเมือง

ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดงัเดิมไว ้นาํท่านชมปราสาททีมีการตกแต่งลวดลายดว้ยเทคนิคปูนปัน อีกทงัภายในยงัมีหอ้ง

ต่าง ๆ ทีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของเมืองรวมถึงจดัแสดงสิงของสาํคญัต่าง ๆ ไวม้ากมาย นาํท่านเขา้ชม โบสถ์

เซนตว์ีตุส (Church of St Vitus) โบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์กธิค สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 15 ภายในมีแท่นบูชาบา

รอค ทีอุทิศให้กบัเซนต์วีตุส และพระแม่มารี ชมความงดงามของภาพฝาผนัง ทีเป็นภาพวาดทางศาสนา จากนัน 
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อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเทียวเมือง ทีมีความโดดเด่น และมีเสน่ห์เหมาะกับการบนัทึกรูปมากทีสุด ด้วย อาคาร

บา้นเรือนในเชสกีครุมลอฟทีนิยมสร้างเป็นอาคารหลงัเล็ก ทาหลงัคาดว้ยสีแดงอมนาํตาล และเมือมองจากมุมสูง 

จะไดภ้าพทีมีความเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย  
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Old Inn Hotel/ Gold Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้า เชสกคีลมุลอฟ - ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาลส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก 

(Czech Republic) นําท่านเทียว ชมกรุงปราก ดินแดนอันเป็นที เลืองลือและมีผู ้คนเดินทางไปชมเมืองทีมี

ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม

แบบ โรมนัเนสก ์กอทิก เรอเนซองส์ บาโรก รวมทงัศิลปะรูปแบบตา่งๆทาํให้กรุงปรากเป็นเมืองทีแสดงให้เห็นถึง

ประวติัความเป็นมาตงัแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก

ดา้นวฒันธรรม  นาํชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ทีนกัท่องเทียวจะมาเฝ้ารอการตีบอก

เวลาทุกๆ 1 ชวัโมงจะมีรูปปันสิบสองนกับุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึงนกับุญแต่ละองคก์็

จะมีอิริยาบถแตกต่างกนัตามความหมาย นําท่านเทียวชม จตัุรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)  แหล่งช้อปปิง

ยอดนิยมประจาํเมืองปราก ทีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ทีทอดยาวตลอดเส้นถนนของ
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ยา่น นบัเป็นยา่นการคา้ทีมีทศันียภาพสวยงาม เพราะไม่เพียงอาคารต่างๆ ในย่านทีมีเอกลกัษณ์ โดดเด่นเท่านันแต่

ยงัตงัอยู่ใกลก้บัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และประติมากรรมรูปปันพระบรมรูปทรงม้าของกษตัริยเ์วนเชสลาส 

อดีตผูน้าํคนสาํคญัของสาธารณรัฐเช็ก และยงัเป็นองคอ์ุปถมัภห์ลกัในการนาํศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแพร่ดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

 
 

บา่ย นาํท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใหญ่ทีสุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึนในปี ค.ศ.

885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทอศัวินโบราณทีสร้างขึนในแบบศิลปะกอทิกทีสง่างามซึงในปัจจุบันใช้เป็นที

พาํนกัของประธานาธิบดีเช็ก นาํท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท เขา้ชมโบสถ์เซนต์ไวตสั (Saint Vitus 

Cathedral) ทีเด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึงเคยใช้เป็นทีพาํนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน โบสถ์แห่งนีเป็น

โบสถเ์ก่าแก่ทีสร้างขึนในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบกอทิก มีการก่อสร้างเรือยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จ

สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหนา้ต่างกระจกสีทีงดงามเป็นรูปภาพของนกับุญและเรืองราวเกียวกบัคริสตศ์าสนา แลว้

ยงัเป็นทีเก็บมงกุฎเพชรทีทาํขึนในสมัยพระเจา้ชาร์ลส์ที 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดจนทาํให้กรุงปราก

กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ จากนนันาํท่านเดินสู่ สะพานชาลส์ 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปราก

สร้างขึนตงัแต่สมยัศตวรรษที 14 ชือเดิมเรียกวา่ “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปลียนชือ ตามพระนามของ

พระเจ้าชาลส์ อยู่ย่านจตัุรัสและตวัเมืองเก่า (Old Town Square) ทีคลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุง

ปราก บนสะพานประดบัดว้ยรูปปันของนกับุญถึง  องค ์ชาวคริสตเ์ชือวา่ หากเดินผา่นสะพานแห่งนี ตอ้งขอพร

จากนกับุญจอห์นเพือความเป็นสิริมงคล อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Clarion Congress Hotel  **** หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีหก  เบอร์โน - บราติสราวา 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองใหญ่อนัดบั

สองรองจากกรุงปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอร์โน เป็นเมืองในสาธารณรัฐเช็กทีเป็นทีรู้จกั จากอาคาร

สถาปัตยกรรมศิลปะสมยัใหม่เช่น Villa Tugendhat ซึงสร้างใหม่ในปี 1930 โดยสถาปนิก Mies van der Rohe นํา

ท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาท Spilberk ปราสาทยคุกลางบนยอดเขาในเบอร์โนโมราเวียตอนใต ้การก่อสร้างเริมตน้

ในช่วงครึงแรกของศตวรรษที 13 โดยกษตัริย ์Premyslid และเสร็จสมบูรณ์โดย King Ottokar II แห่งโบฮีเมีย 

ปราสาทขนาดใหญ่ทีสร้างขึนในช่วงกลางศตวรรษที 13 และทีตงัของ Margraves Moravian ในช่วงกลางศตวรรษ

ที 14  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ( Bratislava) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   เมือง

หลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศ เมืองเก่าทีมีความน่ารักซ่อนอยู่ในความ

คลาสสิค ประวติัศาสตร์ของเมืองนีไดรั้บอิทธิพลจากหลายเผ่าพนัธุ์ ไดแ้ก่ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนั ฮงัการี ยวิ และ

สโลวกั บราติสลาวาไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากประเทศเพือนบา้น เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกทีมีอาณาเขต

ติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองนีและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งทีตงัอยู่ใกลก้ันมากทีสุดในยุโรป บราติสลาวา

เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย  โดยมีแม่นาํดานูบไหลผา่นกลาง 
 



 

 

2304-0802-EAST.EUROPE                                               www.smileytour.com                                                          Page 11 of 22 

 

  
 นําท่านเทียวชมปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาททีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีบอกเล่า

เรืองราวทางประวติัศาสตร์ของบราติสลาวา ทีนีเคยเป็นทีพาํนักของผูป้กครองนคร นําท่านชมวิวทิวทศัน์อัน

สวยงามของเมืองนี ทีปราสามนีมีหอคอย ทีเคยเป็นทีเก็บมงกุฎและคฑาสําหรับพิธีราชาภิเษกอีกดว้ย จากนนั นาํ

ท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเก่า นาํท่านชมประตูเมืองไมเคิล (Michael’s Gate) หนึงในสัญลกัษณ์ของบราติสลาวา สร้าง

ขึนในช่วงกลางของศตวรรษที 14 หลงัคาของหอคอยแบบโกธิคดงัเดิม ต่อมาไดม้ีการปรับปรุง ซึงทาํใหม้ีลกัษณะ

เป็นสไตล์บาโรก หอคอยสูง 51 เมตร มี 7 ชัน ระเบียงด้านบนหอยคอยเป็นจุดชมวิวทีสวยงามอีกจุดหนึง ที

จุดสูงสุดของหอคอยมีรูปปันทูตสวรรคชื์อไมเคิลปราบมงักร เทียวชม ศาลากลางเก่า  อาคารทีสวยงามและมีความ

โดดเด่น ชมหอนาฬิกายิงใหญ่ทีทาสีเหลืองอ่อนและมีอายุถึง 1370 ปี ถ่ายภาพกบั คูมิล Cumil Man at work  รูป

ปันคนทีโผล่มาจากท่อระบาย เป็นชายทีกาํลงัโผล่หัวออกมาจากท่อระบายนาํเป็นประติมากรรมเขตเมืองเก่า รูป

ปันแปลก ๆ ได้รับการติดตงัในปี 1997 ซึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง นําท่านชม อาคารเก่าแก่ของโรงละคร

แห่งชาติสโลวกั (Historical building of the Slovak National Theatre) สร้างแบบสไตล์นีโอ – เรอเนสซองส์ทีมี

ความสวยงามมาก  ดา้นหน้าของอาคารเป็นถนนทอดยาวมีลานกลางแจง้ นาํพุ  รูปปันอนุสาวรียข์องบุคคลสําคญั

ต่างๆ จากนนัเขา้ชมโบสถเ์ซนตอ์ลิซาเบธ หรือโบสถสี์นาํเงิน ( Elizabeth or Blue Church) โบสถค์าธอลิกทีตงัอยู่

ในเขตเมืองเก่า ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวบูดาเปสต ์ถูกสร้างขึนในช่วงตน้ศตวรรษที 20 การตกแต่งทงั

ภายในและภายนอกโบสถท์าดว้ยสีฟ้าอ่อนและตกแต่งดว้ยดินเผาสีฟ้า แมก้ระทงักระเบืองมุงหลงัคาก็เป็นเซรามิก

เคลือบสีฟ้า ทีนีมกัถูกใชเ้พือเป็นสถานทีแต่งงานและรับศีล 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Clarion Congress Bratislava Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเจ็ด      บูดาเปสต์ – ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด - บูดา คาสเซิล – ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด - ล่องเรือแม่นาํดานูบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.)   นครหลวง

ของประเทศฮงัการี เป็นเมืองทีตงัอยูส่องฝังโดยมีแม่นาํดานูบ (Danube River) ซึงเป็นแม่นาํสายสาํคญัทีมีความยาว

เป็นอนัดบั  ของทวีปยุโรป คนักลางแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อนัไดแ้ก่เมือง “บูดา” และ “เปสต”์ อนัเป็น

ทีมาของคาํว่า “บูดาเปสต์” นําท่านถ่ายรูปกับจตัุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรียข์องบุคคลสําคัญของ

ประเทศฮงัการีเป็นจาํนวนมาก ความยงิใหญ่และสง่างามของมนัคือตวัชีวดัความภาคภูมิใจของชาวฮงัการีทุกคนที

มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศยั นําท่านเข้าชมปราสาทไวยด์าฮุดยาด (Vajdahunya Castle) 

ปราสาทสวยงาม และน่าเกรงขามแห่งหนึง เนืองจากตัวปราสาทเต็มไปด้วยรูปแบบของศิลปะทีสวยงาม

หลากหลายแบบผสมกนั ไม่วา่จะเป็นศิลปะโรมาเนสก,์ โกธิค, เรอเนซอส หรือบาโรค ซึงต่างเป็นรูปแบบทีทงัโดด

เด่นและสวยงาม โดยเฉพาะรูปแบบการก่อสร้างทีถ่ายทอดมาจาก Hunedoara (Vajdahunyad) Castle หรือปราสาท

ท่านเคาท์แดรกคูล่าอนัโด่งดงัแห่งโรมาเนีย ปราสาทไวยด์าฮุดยาด ถูกสร้างขึนเพือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 

1,000 ปีของฮังการี โดยเริมก่อสร้างในปี 1896 เช่นเดียวกบัจตัุรัสวีรบุรุษ ซึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาท

แห่งนี ไดถู้กรวบรวมมาจากลกัษณะเด่นของปราสาทโบราณหลายแห่งทีของประเทศฮังการี จนทาํให้ถือไดว้่า

ปราสาทแห่งนีเป็น ตวัแทนแห่งประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมแห่งฮงัการีและยโุรปเลยทีเดียว จากนนันาํท่านเขา้ชม

วิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St. Stephen’s Basilica) โบสถ์คาทอลิกอนัสวยงามและมีชือเสียงเป็นทีสุดของเมืองบูดาเปสต ์

ทีชาวฮงัการีสร้างอุทิศถวายให้กับนักบุญสตีเฟ่น ศิลปะสไตล์นิโอคลาสสิค โดยมีหอคอยคู่หน้าเป็นทีเก็บระฆงั

หนกั  ตนั และยอดโดมสไตลเ์รอเนสซองส์สูง  เมตร 

 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เนินบูดา คาสเซิล (Buda Castle Hill) สําหรับปราสาทบูดานนั ตงัอยูใ่นฝังบูดา ของกรุงบูดาเปสต ์

และเป็นทีตงัของแกเลอรีและพิพิธภณัฑที์สวยงาม จากเนินบูดาฮิลลแ์ห่งนีท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของ
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อาคารบา้นเรือนฝังเปสต์ไดอี้กดว้ย อิสระให้ท่านได้เทียวชมและเก็บภาพตามอธัยาศยั นาํท่านชมอาคารรัฐสภา

ฮงัการี  เป็นอาคารรัฐสภาทีชาวฮังกาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีสวยทีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคทีดูคลาสสิกดว้ยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนีเริมสร้างเมือปี ค.ศ.

1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์แมทธิอสั (Matthias Church) โบสถเ์ก่าแก่ทีไดรั้บผลกระทบ

จากการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือครังถูกยดึครองดว้ยชาวเติร์ก ซึงมีหลงัคา

สลบัสีอนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถนี์เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ

โบสถม์าจากชือกษตัริยแ์มทธิอสั ซึงพระองค์ทรงเป็นกษตัริยที์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อ

ว่าเป็นสมยัฟืนฟูศิลปวิทยาอย่างแทจ้ริง สิงก่อสร้างทีงดงามเกิดขึนมากในเมืองหลวงและเมืองอืนๆ ซึงโบสถ์นี

ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเรียบร้อยแลว้ 

 
 

ได้เวลานาํท่านสัมผสักับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรือแม่นาํดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค เรียงรายสองฝังแม่นําดานูบ มนต์เสน่ห์ทีไม่เสือมคลาย และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติคบน

สายนาํแห่งหนึงของโลก  

คาํ รับประทานอาหารคาํบนเรือสาํราญ พร้อมชมบรรยากาศแม่นาํดานูบ 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Mercure Budapest City Center Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีแปด กียอร์ – พระราชวังเอซเตอร์ฮาซ่า – The Designer Outlet Parndorf 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกียอร์ (Gyor) (ระยะทาง 121 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)  เมืองกียอร์ ตงัอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฮงัการี เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ทีมีการคน้พบหลักฐานของ การตงัถินฐานของ

มนุษยม์าตงัแต่สมยัโบราณ เทียวชมบรรยากาศของเมือง ชม ศาลากลาง (City Hall) อาคารทีสร้างขึนในแบบนีโอ

คลาสสิค ทีได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ชมจัตุ รัส  Bésci Kapu Tér ทีตังของสถานทีท่องเทียวทาง

ประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่ง เทียวชมโบสถค์าร์มิไลท์ (Carmellite Church) ทีถูกสร้างขึนในช่วงตน้ศตวรรษที 

18 และป้อมปราการเก่าแก่ทีน่าสนใจ จากศตวรรษที 16 ถูกสร้าง ขึนเพือปกป้องจากการรุกรานเมืองจากพวกตุรกี

ในอดีตนันเอง  นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเอซเตอร์ฮาซ่า (Esterhazy palace) (ระยะทาง 119 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) เป็นพระราชวัง ทีได้ชือว่า " แวร์ซาย ฮังการี"  สร้างโดย Prince Nikolaus 

Esterházy อาคารสไตลร์อคโกโก ทียิงใหญ่ทีสุดของฮงัการี เป็นเคยบา้นของโจเซฟ ไฮเดนและวงออเคสตราของ

เขาตงัแต่ปี 1760 ถึง 1790 นาํท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัอนังดงาม ชมห้องจดัเลียงทีมีภาพวาดของApollo บนรถ

มา้ของเขา บนเพดาน ห้องสมุดขนาดใหญ่จุหนังสือไดเ้กือบ 22,000 เล่ม และมีตวัอกัษร 'E' ซึงย่อมาจากนามสกุล

ของครอบครัว หอ้งทีใหญ่ทีสุดคือ Sala Terrana ทีมีลกัษณะเหมือนถาํ ซึงไดร้ับแรงบนัดาลใจจากสไตลอิ์ตาเลียน 

ทีทนัสมยัในขณะนนั บนเพดานมีนางฟ้าเตน้ราํถือพวงหรีดดอกไมเ้ป็นรูปตวั E 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ The Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ใหเ้วลาท่าน

ได้อิสระช้อปปิงสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, 

Prada, Samsonite, Timberland, ช็อกโกแลตสวิส ฯลฯ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) 

(ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 

  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Hotel Courtyard Vienna Messe **** หรือเทียบเท่า  

วันทีเก้า พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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  นําท่านเขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) อันยิงใหญ่ในเวียนนา สร้างขึนในศตวรรษที 17 เคย

เป็นทีประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์าพส์บวร์คถึง 600ปี โดยสร้างตามแบบพระราชวงัแวร์ซายส์ในประเทศ

ฝรังเศส ความโดดเด่นของพระราชวงัแห่งนี คือสถาปัตยกรรมแบบรอคโกโก (Rococo) มีความหรูหรา ใหญ่โต 

อลงัการ โดยเฉพาะตวัอาคารสีเหลืองอร่าม ถูกเรียกขานกันว่าเป็นสีเหลืองเทเรซ่า เนืองจากปรับปรุงทงัภายใน

และภายนอก ในสมยัพระนางมาเรียเทเรซ่า ภายในของ Schönbrunn Palace นนัมีห้องมากหว่า 1,441 ห้องดว้ยกนั 

เเต่จะเปิดเขา้ชมเพียงเเค่ 40 ห้อง แต่ละห้องสะทอ้นถึงเรืองราวต่างๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรีย ไม่

ว่าจะเป็นพระนางมารี อองตวัเนต พระราชินีแห่งฝรังเศส ก็ยงัเคยใช้พระชนม์ชีพในวยัเยาวใ์นพระราชวงัแห่งนี 

รวมถึงสมเด็จพระจกัรพรรดินโปเลียนที 1 แห่งฝรังเศส ก็เคยมาประทบัพกัอยู่ ณ พระราชวงัแห่งนีกับพระราช

โอรสของพระองค ์

 
 นาํท่านเดินเทียวชม กรุงเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรีทีแฝงไวด้ว้ยความโรแมนติกอนัเก่าแก่ทีมีอายกุว่า 

,  ปี เป็นนครทีมีความทนัสมยัแต่แฝงเร้นอยู่ภายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสิกอนัทรงคุณค่า ตงัอยู่ทางตอนกลาง

ของสหภาพยุโรป เชือมต่ออารยธรรมระหวา่งยุโรปตะวนัออกและยโุรปตะวนัตก ซึงมีพรมแดนติดกบั 8 ประเทศ

ดว้ยกัน ได้แก่ เยอรมนี, เช็ก, สโลวาเกีย, ฮังการี, สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นําท่านแวะ

ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึงตงัอยู่ใกล้พระราชวงัฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตวัอาคาร

แบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนือทีราว 13,500 ตารางเมตร ห้อง

ใชส้อยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทาํงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพกัผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกาํลงักาย 

ฯลฯ ทงันีสัญลกัษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของอาคารรัฐสภาคือ นาํพุและรูปปันเทพีอาเธน่า ทีตงัตระหง่านอยู่ดา้นหน้า

อาคารรัฐสภา นบัเป็นอีกหนึงจุดท่องเทียวทีมีคนแวะเวียนมามากทีสุดแห่งหนึงของกรุงเวยีนนา นาํท่านถ่ายรูปกบั

พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึงในพระราชวงัฤดูหนาวทีสวยงามและยงิใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของทวีป

ยุโรป และยงัคงความคลาสสิกไวต้งัแต่ยุคสมยัศตวรรษที 13 ถูกใช้เป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศโดย

ราชวงศฮ์บับวร์กมานานกวา่เจ็ดทศวรรษ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่าน เขา้ชม วิหารเซนต์สเตฟาน (St. Stephen Cathedral) ซึงตงัอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เวียนนา สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ผลงานศิลปะเชิงศาสนาและภาพสะทอ้นประวติัศาสตร์ทีเก่าแก่และมีชือเสียง

ทีสุดในออสเตรียมีสร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1137 เพืออุทิศให้แก่นักบุญสตีเฟน (Stephen )และเพือใช้เป็นสถานทีฝัง

และบรรจุศพของทงัขุนนางและคนธรรมดา ดว้ยความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์รวมถึงความโดดเด่นของศิลปะ

แบบโรมาเนส (Romanesque) และกอธิค (Gothic) สรรคส์ร้างผ่านความงามสถาปัตยกรรมและความสวยงามของ

กระเบืองหลากสี ทําให้อาสนวิหารแห่งนีได้รับการยอมรับว่าเป็นสิงก่อสร้างทางศาสนาทีสําคัญทีสุดของ

ออสเตรีย ชมความงดงามภายในมหาวิหาร จากนัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการชอปปิง ถนนคาร์ทเนอร์ ย่าน

ถนนการคา้ทีตงัอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย สินคา้มากมายให้เลือกซือ อาทิเช่น 

เครืองแกว้คริสตลัเจียระไน และของทีระลึกต่างๆ นงัจิบกาแฟตน้ตาํรับแท ้ 

 
 

19.00 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที OS  025 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชวัโมง) 

 

วันทีสิบ  กรุงเทพฯ 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวนัออก A 

(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

  

อตัราค่าบริการ   8-17 เมษายน 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ  

พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

99,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 14,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 95,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (LH / OS) เริมต้นที ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-MUC//VIE-BKK) 24,000 

มีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ หกัคืนค่าวีซ่า 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 1/2/2023) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน LH/ OS (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน  กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน , ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายทีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

2304-0802-EAST.EUROPE                                               www.smileytour.com                                                          Page 19 of 22 

 

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กับขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบนิ 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
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 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

นาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนั

ธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพอืขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเหน็ควิและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป

กบัหน้าวีซ่าทีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านัน*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านนั!!!) 
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- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ทีออกโดยทางธนาคาร 

และธนาคารตอ้งประทบัตรารับรองทุกหนา้ ระบุชือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุ

ไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

-  

************* ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เท่านัน ************** 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยนืได)้  

     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยนื 

หากใชบ้ญัชีฝากประจาํในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงันี 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือใหถู้กตามพาสปอร์ต  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 


