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HILIGHT 
เวียนนา| ล่องเรือแม่น า้ดานูบ | ปราสาทนอยชวานสไตน์| มิวนิค |อินส์บรูก |เชสกีค้รุมลอฟ 

บูดาเปสท์ | บราตสิลาวา | ปราก| พระราชวังเชินบรุนน์| ฮัลสตัท |ซาลส์บวร์ก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ราคา GRAND EAST EUROPE 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 

10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 66 

ราคาแนะน าเพยีง  85,900.- 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 30 มนีำคม - 8 เมษำยน 2566 88,900.- 

วนัที ่ 10-19 เมษำยน 2566 93,900.- 

วนัที ่ 4-13 พฤษภำคม 2566 85,900.- 

 

 
 
 
 

วันที่ 1    กรุงเทพ 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประต ู8 แถว Q พบ

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – กรุงบดูาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
02.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ไลน์ (EVA Airline) เที่ยวบินที่ BR 061 
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัจากนัน้

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จากนัน้น าท่านเข้าชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึ่งมีประวตัิการสร้างมาตัง้แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ให้สร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหวา่งปี
ค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รับการตกแต่ง
อยา่งวิจิตรบรรจง และสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายของฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 

วนัที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที่ 1. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈ - 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – กรุงบดูาเปสต์ – ลอ่งเรือ
แมน่ า้ดานบู 

✈   PARK INN BY RADISSON BUDAPEST 

วนัที่ 3. บดูาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET – บราติสลา
วา่ – เบอร์โน 

 X  COURTYARD BRNO 

วนัที่ 4. เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก    NH PRAGUE CITY 

วนัที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวิค    CLARION CONGRESS 

วนัที่ 6. เชสกี ้บดูาโจวิค – มิวนิค – จตัรัุสมาเรียนพลาสท์ – ฟสุเซน่  X  BEST WESTERN PLUS HOTEL FUSSEN 

วนัที่ 7. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  อินส์บรูก    ALP HOTEL 

วนัที่ 8. อินส์บรูก – ฮลัสตทั – ซาลส์บวร์ก    BEST WESTERN PLUS AMADIA ART 

วนัที่ 9. ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบิน   ✈  

วนัที่ 10 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี 

(Hungary) ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานาน
กว่าพนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู”  ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพ
บนสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู น าทา่นล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมของฮงัการีในช่วง 
600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึง่งดงามเป็นท่ีร ่าลอื 
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวร
แหง่แรกที่สร้างข้ามแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถกู
น ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  
(การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถ
ล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 10 ยโูรต่อท่าน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ซุปกุลาซ) 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3 บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET – บราติสลาว่า – เบอร์โน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงั

โบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกฎุให้กษัตริย์มาแล้ว
หลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส  ซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้าง
สิง่ก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ตวัโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่น
ที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงาม
แหง่ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยูท่างด้านหน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาเปสที่ท่านสามารถ
ชมความงามของแม่น า้ดานบูได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาทา่นอิสระเพื่อช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
เช่น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, ,ARMANI, FURLA  , GUESS, LACOSTE, COACH, 
DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS 
, LONGCHAMP ,GUCCI  และอื่นๆอีกมากมาย 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าเดินทางสูก่รุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั (Slovak) ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แมน่ า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านชมบรรยากาศ
ของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาแห่งสโลวัก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava 

Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผืนผ้าตัง้อยูบ่นเนินเขา ริมฝ่ังแมน่ า้ดานบู ทา่นสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองได้
จากมมุของปราสาทแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นเดินเลน่ย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาว่า  จากนัน้เดินทางสู่เมืองเบอร์
โน (Brno) เมืองใหญ่อนัดบัสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD BRNO หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวา

เกีย ซึง่ได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าทา่นเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่  9 ในสมยัเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีตัง้แต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบนั ชมมหาวิหาร
เซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัวา่เป็นมหาวิหารสไตล์
โกธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ที่
ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลีย่นที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุของ
ปราสาท ซึง่ใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย น าทา่นเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนั
มีร้านขายของที่ระลกึวางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดินเลน่บนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่
ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่  14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4  ชมรูปปัน้โลหะของเหล่า
นกับญุที่ตัง้อยูส่องข้างราวสะพานกวา่ 30 องค์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NH PRAGUE CITY หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวชิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสูเ่มืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มี

ช่ือเสยีงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัตา่งๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของผู้คนทัว่โลกที่จะมา
ใช้บริการรักษาสขุภาพ ตามความเช่ือที่มีมาแต่สมยัโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน า้แร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ 
เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮีเมียน) 
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียน
ไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก จากนัน้น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึง่สร้าง
ขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี 
ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square 
และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัเมือง เชสกี ้บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกัฉ CLARION CONGRESS หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 6 เชสกี ้บดูาโจวิช – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับร์ูก) และเป็นหนึ่งในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอก
เยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์  
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กลางวนั 
บา่ย 

อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางเข้าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนคร
มิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองฟุสเซ่น (Fussen) 
เมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และได้ใช้เมือง
นีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  อินส์บรูก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการ
ตกแตง่อยา่งงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่เป็นนกัประพนัธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13    
ยโูร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั 
บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองอินส์บรูก (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แหง่ลุม่แมน้่าอินน์ที่มีอายกุวา่ 800 ปี อดีตเคยเป็น
ศนูย์กลางทางการค้าบนถนน สายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตัง้อยู่ใจ กลางเทือกเขาแอลป์ เขาสู ่ถนนมาเรียเทเรซ่า
ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูกตรงกลางถนนเป็นท่ีตัง้ของเสาอนันาซอยแล(เสานก ับญุแอนน์) ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อร าลกึถึงการ 
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ถอนกองก าลงัทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม  ย่านเมืองเก่า ที่ยงัคงสภาพและ บรรยากาศของยคุกลางได้เป็นอย่างดี
ชม สญั ลกัษณ์ของเมือง หลังคาทองค า (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั จกรัพรรดิแม๊กซิมิเลี่ยนที่1 หลงัคา
มงุดว้ยแผน่ทองแดงเคลอืบทองค า 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ALP HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 8 อินส์บรูก – ฮลัสตทั – ซาลส์บวร์ก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายกุว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม

ด้วยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีที่มีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่
บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็น
พืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความ
ฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง) 
**ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้  ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลสตัทแทน** 

บา่ย น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก “วล์ูฟกงั อมาดิ
อสุ โมสาร์ท” ที่มีช่ือเสยีงก้องโลก โดยงเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรก
ที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลกิที่ส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนั  น าทา่นชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่งเป็นฉาก
หนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS AMADIA ART หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 9 ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางตอ่สู่ สูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทางธรรมชาติ

ของทิวเขาสงู และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไม้แหง่ออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถกูท าลาย
ไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ง
เป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบร์ูก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูทอดสไตล์เวียนนา) 
 จากนัน้เชิญช้อปปิง้สนิค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสนิค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer 

,สินค้าเสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์
เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

 น าท่านเดินทางสูส่นามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR 062 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
10.00 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก  
เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไมอ่นญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

GRAND EAST EUROPE 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 

10 วัน 7 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

วันที่  30 มนีาคม - 8 เมษายน 2566 88,900.- 13,900.- 

วันที่  10-19 เมษายน 2566 93,900.- 13,900.- 

วันที่  4-13 พฤษภาคม 2566 85,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกประเทศ 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
 1. พาสปอร์ตตวัจริง  (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน)  
 2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   
 3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็ม 
► ผู้ เดินทางเข้าประเทศ จะต้องได้รับวคัซีน ครบโดสแล้ว 
โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวคัซีนโดสสดุท้ายมาอยา่งน้อย 14 วนั  

 
เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอ ง หากไม่ส่งส าเนาหน้า
พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่นรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลู
เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้อง
ดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่

ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

        คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
         ** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  
         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมี่อายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  (เฉพาะคา่บริการ) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน (ทา่นละ 18 ยโูร) 
3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ทา่นละ 30 ยโูร) 
4. คา่ทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจ าไโรงแรม (เพ่ือป้องกันการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าด้วยตวัทา่นเอง) 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบิน, คา่รักษาพยาบาล และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
6. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
7. คา่วีซา่ประเทศสาธารณรัฐเชกรวมคา่บริการยื่นวีซา่ (ประมาณ 6,000 บาท) 
8. คา่ตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถ้ามี) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง  
และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
สขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ยกเว้นคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 30,000 บาท และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่าน

ขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไป
แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่ าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่า

ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/

3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบั
เสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิูต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบ

ของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 10 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกรูปในหนำ้แรกของ

พำสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท ำพำสปอรต์ใหม ่

ทำงสถำนทูตจะไมร่บัยืน่ หำกเลม่ไมไ่ดร้บักำรอปัเดทรูปให้

เป็นปจัจบุนั*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐำนกำรเงนิ ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีำย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

(ผูป้กครองสำมำรถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคำ่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1 Bank Statement ออมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อก

โดยธนาคาร (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิใน

บัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้ ในกรณีของลกูคา้ทีย่ืน่เกษียณอาย ุหากใหบ้ตุร

ออกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งเป็นบตุรทีเ่ดนิดว้ยเทา่นัน้ 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2 Bank Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย ปรับยอดเงนิ

ในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ  

ธ.อสิลำม ธ.อำคำรสงเครำะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์ำ่งๆ 

4 หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำก

ทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเชก 

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


